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WSTĘP

Św. Jan Paweł II nauczał, że „pielgrzymka zawsze była ważnym wy-
darzeniem w życiu chrześcijan, przybierając w kolejnych epokach róż-
ne formy kulturowe. Jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka 
wierzącego śladami Odkupiciela”1. Pielgrzymka, jako znak świadectwa 
wiary i wzmocnienia religijności chrześcijańskiego ludu, uświadamia 
nam „kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wę-
drówkę. Od narodzin do śmierci każdy z nas znajduje się w szczególnej 
kondycji homo viator. Pismo Święte ze swej strony wielokrotnie pod-
kreśla wartość pielgrzymowania do miejsc świętych [...]. Historia Ko-
ścioła jest żywą kroniką pielgrzymki, która nigdy się nie kończy. Bar-
dzo wielu wiernych pogłębia swą religijność, podejmując wędrówkę, 
której celem jest miasto Świętych Piotra i Pawła, Ziemia Święta lub sta-
re i nowe sanktuaria poświęcone Maryi i Świętym”2.

Nawiedzenie świętych miejsc ziemskiego życia naszego Odkupi-
ciela Jezusa Chrystusa, „znaczy niejako odczytywać na nowo Ewan-
gelię, przemierzać ponownie drogi, którymi przeszło samo Objawie-
nie”3. Jan Paweł II w  swoim apostolskim nauczaniu zwrócił uwagę 
wszystkich na ten wymiar pielgrzymki do Ziemi Świętej, który spra-
wia, że „przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca czy miasta do 
drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób naznaczoną Bo-
żym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze życie jako 
wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który poprzedza 

1  Jan Paweł II, Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 Incarnatio-
nis mysterium (29 XI 1998), nr 7.
2  Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium…, dz. cyt.
3  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zba-
wienia (29 VI 1999), nr 10. 
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nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę drogami człowie-
ka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym towarzyszem 
drogi. Pielgrzymka do miejsc świętych staje się zatem doświadcze-
niem niezwykle doniosłym, do którego nawiązują w pewien sposób 
wszystkie inne pielgrzymki jubileuszowe. Kościół bowiem nie może 
zapominać o swoich korzeniach; przeciwnie, musi do nich nieustan-
nie powracać, aby pozostać w pełni wiernym zamysłowi Bożemu”4.

Św. Jan Paweł II zachęcił wszystkich pielgrzymujących do Ziemi 
Świętej, by pośród jerozolimskich miejsc szczególnie mocno związa-
nych z ziemskim życiem Chrystusa koniecznie nawiedzili Wieczer-
nik, „gdzie Jezus ustanowił Eucharystię, źródło i  szczyt Kościoła”5. 
Papież „z rodu Polaków” uzasadnił, że to właśnie w  Wieczerniku, 
„zgodnie z tradycją, Apostołowie zgromadzili się na modlitwie wraz 
z  Maryją, Matką Chrystusa, gdy w  dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło 
zesłanie Ducha Świętego. Rozpoczął się wówczas ostatni etap histo-
rii zbawienia –  czas Kościoła, Ciała i  Oblubienicy Chrystusa, ludu 
pielgrzymującego przez dzieje, powołanego, aby być znakiem i  na-
rzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego ro-
dzaju ludzkiego. Wizyta w Wieczerniku ma zatem być powrotem do 
samych źródeł Kościoła”6. 

Św. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii w życiu Kościoła7 przy-
pomniał „biskupom, kapłanom, diakonom, zakonnicom i zakonni-
kom, katolikom świeckim oraz wszystkim ludziom dobrej woli”, że 
istotę tajemnicy Kościoła stanowi Eucharystia, dzięki której „Kościół 
żyje” [Ecclesia de Eucharistia vivit]. Eucharystia, która – „rozumiana 
jako zbawcza obecność Jezusa we wspólnocie wiernych i jako jej po-
karm duchowy” – jest najcenniejszym skarbem, jaki Kościół posiada 
na drogach historii, pozwala Kościołowi doświadczyć z  radością, iż 
nieustannie urzeczywistnia się obietnica Chrystusa Pana: „A oto Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

4  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt.
5  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 8.
6  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt.
7  Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia o Eucharystii w życiu Ko-
ścioła (17 IV 2003), nr 1. 9.
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Dzisiejsi uczniowie Boskiego Mistrza i Nauczyciela Jezusa Chry-
stusa, nawiedzający Jego ziemską Ojczyzny i pielgrzymujący po niej, 
rozpoznają w wierze Pana, jak uczniowie w Emaus „po łamaniu chle-
ba”, czyli uczestnicząc w Eucharystii. Jezus Chrystus dołącza do dro-
gi każdego pobożnego pielgrzyma, ale by Go rozpoznać i spotkać, 
trzeba usłyszeć Jego nauczanie w liturgii słowa i umocnić się „Chle-
bem z nieba” w liturgii eucharystycznej. 

To opracowanie, które bierze do ręki Pielgrzym do Ziemi Świętej 
(również ten, który chce odbyć tam tylko duchową pielgrzymkę), ma 
być – i takie jest życzenie autora – pomocą przy spotkaniu z Panem 
w Jego ziemskiej Ojczyźnie. Obyśmy doświadczali tego, o co prosimy 
wraz z całym Kościołem w piątej Modlitwie eucharystycznej: „Wysła-
wiamy Cię, Ojcze Święty: Ty nas zawsze podtrzymujesz w doczesnym 
pielgrzymowaniu, a  zwłaszcza w  tej godzinie, w  której Jezus Chry-
stus, Twój Syn, gromadzi nas na świętej wieczerzy. On, podobnie jak 
uczniom w Emaus, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb”8. 

Opracowanie niniejsze stanowią artykuły, które były publikowane 
w  latach 2012–2017 na łamach wydawanego od dwudziestu trzech 
lat przez fundację Komisariat Ziemi Świętej w  Krakowie, kwartal-
nika „Ziemia Święta”. Przedstawione tu tematy zostały opracowane 
w świetle tekstów liturgicznych Mszału rzymskiego dla diecezji pol-
skich, Liturgii godzin oraz nauczania Kościoła, a szczególnie św. Jana 
Pawła II. Wszystkie te teksty zostały ponownie przeczytane, popra-
wione i uzupełnione, a nawet na nowo opracowane na potrzeby tego 
zbioru, w przekonaniu, że ciągle aktualna ich treść może stanowić po-
moc, „by stawić czoło wyzwaniom naszego czasu”9; że „teksty te przy 
wszystkich swoich niedostatkach okażą się jednak pomocne w wierze 
i będą mogły posłużyć jej urzeczywistnianiu w liturgii i życiu”10.

8  Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2010.
9  J. Ratzinger/ Benedykt XVI, Święto wiary. O teologii mszy świętej, Kra-
ków 2006, s. 5.
10  J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, 
Kraków 1999, s. 7.
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JEROZOLIMA.  
Kościół św. Anny.

Św. Joachima i Anny,  
Rodziców  

Najświętszej Maryi Panny

Pielgrzymowanie po ziemskiej ojczyźnie Jezusa „prowadzi do 
«miejsc» Bożych, do przestrzeni, które On wybrał, aby na nich rozbić 
swój «namiot» między nami (por. J 1, 14; Wj 40, 34n; 1 Krl 8, 10–13), 
a  przez to umożliwić człowiekowi bardziej bezpośrednie spotkanie 
z  Nim. [...] Bóg jest obecny w  równej mierze we wszystkich miej-
scach na ziemi, tak że cały świat może uchodzić za «świątynię» Jego 
obecności. Nie zmienia to jednak faktu, że podobnie jak rytm czasu 
może być wyznaczany przez kaìroì – szczególne momenty łaski – tak 
i przestrzeń może przechowywać znaki nadzwyczajnych zbawczych 
interwencji Boga. Ta intuicja obecna jest zresztą we wszystkich reli-
giach, które nie tylko wznoszą świątynie, ale tworzą też święte prze-
strzenie, gdzie spotkanie z rzeczywistością Boską może stać się prze-
życiem głębszym niż to, jakie dostępne jest zwykle w niezmierzonych 
obszarach kosmosu”11. 

11  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 2.
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„Przestrzenią” jest tym razem kościół św. Anny w Jerozolimie, któ-
ry stanowi najbardziej charakterystyczny i najlepiej zachowany zaby-
tek sztuki z okresu wypraw krzyżowych. W jego podziemiach znaj-
dują się pozostałości po domu Rodziców Maryi: Joachima i  Anny, 
w którym, według Protoewangelii Jakuba (utworu apokryficznego z II 
wieku), narodziła się Najświętsza Maryja Panna. W krypcie, do której 
prowadzi zejście z nawy południowej, pobożni pielgrzymi, zgodnie 
z wielowiekową tradycją, czczą Narodzenie Matki Bożej12.

Świętym czasem jest spotkanie naszego Boskiego Mistrza i Nauczy-
ciela Jezusa Chrystusa przy ołtarzu Wieczerzy Pańskiej, by ze sto-
łu słowa otrzymać naukę, a ze stołu Chrystusowego Ciała pokarm, 
„chleb z nieba”, aby nie ustać w drodze... Uczniowie Chrystusa, gro-
madząc się na Eucharystii, Mszy św., w  różnych miejscach Ziemi 
Świętej, wierzą, że Pan, podobnie jak uczniom z  Emaus, wyjaśnia 
i nam dzisiaj Pisma i łamie dla nas Chleb13. 

W kościele św. Anny w Jerozolimie pielgrzymi mogą uczestniczyć 
we Mszy św. ku czci Świętych Joachima i Anny, Rodziców Najświęt-
szej Maryi Panny (formularz mszalny z 26 lipca), a w krypcie w Eu-
charystii ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (formularz 
Mszy z 8 września). W prezentowanych tu rozważaniach naszą uwagę 
skupiamy na św. Annie i Joachimie.

Kiedy pielgrzymi nawiedzają kościół św. Anny, teksty modlitw li-
turgii Mszy św. oraz teksty czytań Pisma św. w Liturgii słowa przedsta-
wiają wiarę modlącego się Kościoła o rodzicach Najświętszej Dziewi-
cy Maryi oraz wskazują pielgrzymom, w czym winni ich naśladować. 

12  Zob. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po Ziemi Świętej, 
Kraków–Asyż 1993, s. 83. W tej krypcie, obok głównego ołtarza, została przez 
Polaków umieszczona w 1944 roku, tablica z napisem: „W zbrojnym pochodzie 
do Polski przez Ziemię Świętą uczniowie szkół podchorążych – centrum wyszko-
lenia Armii Polskiej na Wschodzie, oddając hołd Niepokalanej w miejscu Jej na-
rodzenia – polecają się Jej opiece na zawsze szczególnie na okres walki o wolność 
Ojczyzny i powrotu do swych rodzin. Jerozolima 29. 1. 1944” i z obrazem Matki 
Boskiej Ostrobramskiej (por. tamże, s. 83n).
13  Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego (Z trzeciego wyda-
nia Mszału rzymskiego, Rzym 2002), s. 28; Piąta Modlitwa eucharystyczna.
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„Wychwalajmy Świętych Joachima i Annę, rodziców Bożej Rodziciel-
ki Maryi; Bóg dał im błogosławieństwo, którego oczekiwały wszyst-
kie narody” – tymi, specjalnie ułożonymi, słowami antyfony na wej-
ście, będącymi wyraźnym echem tekstu biblijnego z Księgi Mądrości 
Syracha: „Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych w kolejno-
ści ich pochodzenia” (Syr 44, 1) i „(Bóg) Błogosławieństwo wszyst-
kich ludzi i przymierze złożył na głowie Jakuba” (Syr 44, 23) – Kościół 
rozpoczyna każdego roku w dniu 26 lipca liturgiczne wspomnienie 
Świętych Joachima i  Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny14. 
Zapożyczając te biblijne wyrażenia, tekst liturgiczny antyfony zwraca 
naszą uwagę na to, że całe to biblijne błogosławieństwo skoncentro-
wało się poniekąd w domu Joachima i Anny, których Pan „Bóg na-
szych ojców” wybrał „na rodziców Maryi, która została Matką (Jego) 
wcielonego Syna” (kolekta). W  antyfonie na Komunię Kościół po-
twierdza to przekonanie słowami Psalmisty: „Otrzymali błogosła-
wieństwo od Pana i miłosierdzie od Boga, Zbawiciela swego” [por. 
Ps 24 (23), 5]. Dlatego i my sami przez ich wstawiennictwo błagamy 
Boga, abyśmy dostąpili podobnego szczęścia, tego obiecanego Jego 
ludowi zbawienia (kolekta). Składając Bogu nasze osobiste i wspól-
notowe „dary jako znak naszego oddania”, prosimy, „abyśmy się stali 
uczestnikami tego błogosławieństwa”, które spełniło się w Joachimie 
i Annie, a które Bóg obiecał „Abrahamowi i jego potomstwu” (mo-
dlitwa nad darami). Kościół, odwołując się do przyjętego przez Syna 
Bożego, od Córki Joachima i Anny, naszego człowieczeństwa, prosi 
w modlitwie po Komunii o udział w życiu Bożym i uświęcenie nas, 
przybranych dzieci Bożych, „nakarmionych” przy stole Chleba eucha-
rystycznego.

Pierwsze czytanie Liturgii słowa, wybrane na wspomnienie 
Świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny, to 
tekst z  Księgi Syracydesa (nazywanej obecnie Mądrość Syracha, czyli 
Eklezjastyk) (Syr 44, 1. 10–15), który jest fragmentem wielkiej pochwały 

14  Zob. Mszał rzymski dla diecezji polskich (dalej: MRP), 26 lipca. Świętych 
Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej Maryi Panny. Wspomnienie obowiązko-
we. Antyfona na wejście, Poznań 2010, s. 145’.
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mężów sławnych, pobożnych, wiernych Przymierzu z Bogiem, „któ-
rych cnoty nie zostały zapomniane”. Oni żyją nadal dzięki temu, co 
sami przekazali potomnym w duchowym dziedzictwie, które prze-
chodzi z  pokolenia na pokolenie. Odnosząc te myśli do Joachima 
i  Anny, możemy być pewni, jak wiele ci rodzice przekazali swojej 
Córce, a dzięki Niej co stało się własnością całego ludu chrześcijań-
skiego. 

Czyż w samej pieśni Magnificat (Wielbi dusza moja Pana) nie ma 
echa tej pobożności, którą w serce Maryi Dziewicy wszczepiali Jej ro-
dzice? 

Ewangelia liturgicznego wspomnienia Świętych Joachima i Anny jest 
krótkim fragmentem z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 13, 16–17), 
w którym Chrystus Pan, chcąc przybliżyć swoim uczniom choćby tro-
chę zrozumienie tego wszystkiego, czego już sami dostąpili („Szczęśli-
we oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą”), wspomina o najlep-
szych przedstawicielach dawnych pokoleń, o sprawiedliwych Starego 
Testamentu, wyczekujących z utęsknieniem nadejścia czasów mesjań-
skich. Uczniowie Chrystusa, rozważając tęsknotę tamtych pokoleń, 
łatwiej zrozumieją szczęście, które staje się ich udziałem.

Kościół, oddając cześć Świętym Joachimowi i  Annie, dostrzega 
ich wielkość, która wypływa z  ich rodzicielstwa. „To oni wydali na 
świat Maryję, którą Bóg wybrał na Matkę swojego Jednorodzonego 
Syna, dzięki czemu stał się również Synem Człowieczym. Obydwoje 
wypełnili wspaniale swoje obowiązki wychowawcze. W tym również 
tkwi źródło ich wielkości. Są więc przykładem dla wszystkich rodzi-
ców oraz tych, którzy podejmują w ich zastępstwie obowiązki wycho-
wawcze”15.  

*
Sobór Watykański II ogłosił niektóre podstawowe zasady wycho-

wania chrześcijańskiego, stwierdzając w  Deklaracji o  wychowaniu 
chrześcijańskim, że „wszyscy ludzie, bez względu na rasę, pochodzenie 

15  Zob. E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o Świętych, Lipiec,  
t. 5, Warszawa 1988, s. 131.
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społeczne i wiek, jako cieszący się godnością osoby, posiadają niena-
ruszalne prawo do wychowania odpowiadającego ich własnemu celo-
wi, dostosowanego do wrodzonych zdolności, płci, ojczystych trady-
cji kulturowych, a  jednocześnie otwartego na braterskie współżycie 
z innymi narodami, celem tworzenia prawdziwej jedności i pokoju na 
ziemi. Prawdziwe zaś wychowanie dąży do kształtowania osoby ludz-
kiej, mając na uwadze jej cel ostateczny i jednocześnie dobro społe-
czeństw, których członkiem jest człowiek i w których obowiązkach 
będzie on uczestniczył, gdy dorośnie”16. Przekazując naukę katolic-
ką, Sobór poucza, iż rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, „w naj-
wyższym stopniu zobowiązani są do wychowania potomstwa i dla-
tego należy ich uważać za pierwszych i najlepszych wychowawców. 
Wychowawcze oddziaływanie rodziców jest tak ważne, że trudno je 
czymkolwiek zastąpić. Do rodziców należy bowiem stworzenie takiej 
atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i  szacunkiem dla Boga 
i ludzi, która sprzyjałaby spójnemu osobowemu i społecznemu wy-
chowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót społecz-
nych potrzebnych każdemu społeczeństwu. Szczególnie zaś w rodzi-
nie chrześcijańskiej, ubogaconej łaską i mocą sakramentu małżeństwa, 
dzieci powinny już od pierwszych lat uczyć się poznawania Boga 
i oddawania Mu czci, a także miłości bliźniego, zgodnie z otrzymaną 
na chrzcie wiarą. Tam też zdobywają pierwsze doświadczenie zdro-
wej społeczności ludzkiej i  Kościoła. Rodzina wreszcie wprowadza 
je stopniowo do wspólnoty państwowej i do Ludu Bożego. Rodzice 
powinni być więc świadomi wielkiego znaczenia, jakie prawdziwie 
chrześcijańska rodzina ma dla życia i  rozwoju samego Ludu Boże-
go”17. Inny ważny dokument Soboru Watykańskiego II, Konstytucja 
dogmatyczna o  Kościele, uczy, że „z małżeństwa chrześcijańskiego 
wywodzi się rodzina, w  której rodzą się nowi członkowie społecz-
ności ludzkiej i  stają się dzięki łasce Ducha Świętego przez chrzest 
dziećmi Bożymi, aby Lud Boży trwał przez wieki. W  tym niejako 

16  Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gra-
vissimum educationis (28 X 1965), nr 1.
17  Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu…, dz. cyt., nr 3.
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domowym Kościele rodzice słowem i przykładem powinni być dla 
swoich dzieci pierwszymi zwiastunami wiary i pielęgnować właściwe 
każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością powoła-
nie duchowne”18.

* *
Jeżeli ze sprawowaniem Eucharystii łączy się jedną z godzin Litur-

gii godzin, wtedy liturgię Eucharystii można rozpocząć hymnem tej 
godziny. We wspomnienie Świętych Joachima i Anny, Rodziców Naj-
świętszej Maryi Panny, hymny Godziny czytań, Jutrzni i Nieszporów 
wnoszą całe bogactwo wiary modlącego się Kościoła19:

Hymn Godziny czytań

1.  Bóg Dawidowi złożył obietnicę,
 Że z jego domu zrodzi się Zbawiciel;
 Wzeszła już Zorza zwiastująca Słońce,
 Więc ciesz się, ojcze Matki Chrystusowej!

2.  Raduj się, matko Córki pełnej łaski,
 Bo w Niej się niebo z ziemią połączyło,
 Lud zaś żyjący w cieniu mrocznej śmierci 
 Odzyskał wolność i zobaczył światło.

3.  Wesel się, Anno, razem z Joachimem
 Rodzice Gwiazdy jaśniejącej blaskiem,
 Której promienie smutek rozpraszają
 I port wskazują zabłąkanym w nocy.

18  Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gen-
tium (21 XI 1964), nr 11.
19  Liturgia godzin. Codzienna modlitwa Ludu Bożego, t. 3, Poznań 1987,  
s. 1349n, 1351n, 1353.
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4.  Chwała niech będzie teraz i na wieki
 Najświętszej Trójcy: Ojcu i Synowi
 Z Duchem płomiennym, który swoją łaskę
 Rozlewa w sercach wiernych Mesjaszowi.
 Amen.

Hymn Jutrzni

1.  Po nocy brzask następuje,     
 A po nim wstaje jutrzenka
 Zwiastując słońca promienie,
 Co świat ogarną swym blaskiem.   
 
2.  To Chrystus prawdy jest słońcem,    
 A Jego Matka jutrzenką     
 I ty Ją, Anno, poprzedzasz,     
 By mroki Prawa rozproszyć.  
    
3.  O Anno, płodny korzeniu
 I drzewo łaskę rodzące,
 To z ciebie Różdżka wyrosła,
 A Chrystus jest Jej owocem.

4.  Rodzico Matki Chrystusa,
 I ty, Jej ojcze szczęśliwy,
 Przez waszej Córki zasługi
 Uproście nam przebaczenie.

5.  Niech Bogu w Trójcy jednemu
 Na wieki będzie podzięka
 Za Joachima i Annę,
 Rodziców Matki Jezusa.
 Amen.
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Hymn Nieszporów 

1.  Przyjmij, czcigodny ojcze Joachimie,  
 Wieniec spleciony z chwały i wesela,   
 Który składamy jako dar świąteczny  
 Myślą i głosem.    

2.  Jako potomka ludu Abrahama
 Dom Dawidowy wydał cię królewski
 Twoja zaś Córka jako Pani świata
 Wszystko przewyższa.

3.  Oto Maryja, którą rodzi Anna,
 Spełnia twym przodkom dane obietnice;
 Śpieszy, by światu smutkiem przejętemu 
 Radość przywrócić.

4.  Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze,
 Twemu Synowi razem z Duchem Świętym;
 Panie wszechmocny, który władasz wszystkim
 Bądź uwielbiony. Amen.

* * *
Panie, Boże naszych ojców, Ty wybrałeś świętych 
Joachima i Annę na rodziców Maryi,
która została Matką Twojego wcielonego Syna,
przez ich wstawiennictwo pozwól nam osiągnąć 
zbawienie obiecane Twojemu ludowi.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków20.

20  MRP, 26 lipca. Świętych Joachima i Anny. Kolekta, Poznań 2010, s. 145’. 



NAZARET.  
Bazylika Zwiastowania  

i Kościół św. Józefa.

Święta Rodzina:  
Jezus, Maryja i Józef

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest włączeniem się w długi szereg 
ludzi, którzy w ciągu dwóch tysięcy lat poszukiwali „śladów” Boga 
na tamtej ziemi, słusznie nazywanej „świętą”, wypatrując ich niejako 
na kamieniach, na górach i wodach, które tworzyły scenerię ziem-
skiego życia Jezusa z Nazaretu, w którym Bóg przyjął cechy właściwe 
ludzkiej naturze, w tym także nieuniknioną przynależność człowie-
ka do określonego narodu i określonego kraju21. Niezliczone rzesze 
pielgrzymów, a  pośród nich tak wielu świętych, przemierzało ten 
sam szlak w ciągu tylu stuleci, aby odnaleźć na tamtej ziemi te miej-
sca, z których wyrastają nasze duchowe korzenie. Dlatego dla każ-
dego pielgrzyma obowiązkowym etapem na pielgrzymim szlaku są 
odwiedziny rodzinnego miasta naszego Pana, Nazaretu, tak bardzo 
drogiego sercu wszystkich chrześcijan, z którego pochodziła Matka 
Chrystusowa; gdzie większość swego życia spędziła Święta Rodzi-
na. W tym miasteczku, liczącym wtedy prawdopodobnie około dwa  

21  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 3. 4.
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tysiące mieszkańców, położonym niedaleko Via maris, głównej drogi 
handlowej wiodącej do Egiptu, pod troskliwą opieką Józefa i Maryi 
wychowywał się i dorastał Jezus. Tu spędził większość lat ze swego 
ziemskiego życia, dzieląc z  mieszkańcami Nazaretu troski i  ra-
dości dnia codziennego. W Nazarecie rozpoczął swoją działalność 
publiczną i  mesjańską, którą kontynuował w  Galilei, Samarii i  Ju-
dei, a uwiarygodnił odkupieńczą śmiercią na krzyżu w Jerozolimie. 
Pierwsi chrześcijanie wielką czcią i troską otaczali miejsca uświęco-
ne obecnością Jezusa, a po uzyskaniu wolności edyktem mediolań-
skim (313 rok) na wszystkich tych miejscach budowali sanktuaria. 
Epoka bizantyjska okazała się bardzo ważnym okresem zaznacze-
nia miejsca świętego za pomocą budowli; wtedy (V wiek) zbudowa-
no dwa kościoły, na miejscu Zwiastowania i na miejscu, gdzie żyła 
święta Rodzina. Budowle te zostały zburzone w czasie najazdu Per-
sów (614 rok), a po ich pokonaniu (630 rok) odbudowane. W XI wie-
ku Arabowie zniszczyli całkowicie bazylikę wzniesioną nad domem 
Świętej Rodziny, ale krzyżowcy (lata 1099–1187) na ruinach bazy-
liki bizantyjskiej zbudowali nowy kościół. Niestety, po ich klęsce 
i  po włączeniu Palestyny do imperium osmańskiego, aż przez kil-
ka wieków zwycięscy Arabowie nie dopuszczali chrześcijan do Na-
zaretu. Budowle wzniesione na cześć Najświętszej Rodziny uległy 
zniszczeniu; dopiero w 1620 roku franciszkanie odkupili ruiny ko-
ścioła Zwiastowania i to był początek powrotu chrześcijan do Naza-
retu. W 1730 roku został wybudowany przez franciszkanów nowy 
kościół, który przetrwał do 1955 roku, kiedy przystąpiono do budo-
wy wspaniałej bazyliki, najpiękniejszej świątyni katolickiej Bliskiego 
Wschodu, konsekrowanej 25 marca 1969 roku. Bazylika Zwiastowa-
nia została zbudowana na terenie należącym do franciszkanów, na 
którym znajduje się również kościół św. Józefa, który wybudowano 
w 1914 roku na miejscu, gdzie żyła Święta Rodzina22.

22  Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s. 272–
284; L. D. Chrupcała, Nazaret Kwiat Galilei. Uwertura misji Jezusa, Kraków 2005, 
s. 17–30; J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej, Poznań 1993, s. 9–27. 
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Pobożni pielgrzymi, nawiedzając ziemską Ojczyznę Jezusa, wierzą, 
że Pan, podobnie jak niegdyś uczniom z Emaus, wyjaśnia i dzisiaj, 
w naszych czasach, Pisma i łamie dla nas Chleb. W bazylice Zwiasto-
wania w Nazarecie pielgrzymi mogą uczestniczyć w Eucharystii ku 
czci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (formularz mszalny z Nie-
dzieli w oktawie Narodzenia Pańskiego23) albo też przeżywać uroczy-
stość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (formularz Mszy św. 
z  25 marca24). W  prezentowanych tu krótkich rozważaniach naszą 
uwagę skupiamy na tekstach modlitw liturgii Mszy św. o Świętej Ro-
dzinie oraz wsłuchujemy się w teksty czytań Pisma św. w Liturgii sło-
wa. Bogactwo tekstów liturgicznych przedstawia wiarę modlącego 
się Kościoła oraz wskazuje pielgrzymom, w czym winni naśladować 
Świętą Rodzinę. 

Antyfona na wejście prowadzi nas, razem z pasterzami, do Betle-
jem, ukazując narodzenie Zbawiciela świata w Świętej Rodzinie Ma-
ryi i Józefa (por. Łk 2, 16); natomiast antyfona na Komunię potwierdza 
słowami Barucha (Ba 3, 38), sekretarza i przyjaciela proroka Jeremiasza, 
iż „nasz Bóg ukazał się na ziemi i przebywał wśród ludzi”. 

W modlitwie obrzędów wstępnych liturgii Eucharystii (kolekta) 
celebrans zwraca się z prośbą do Boga, który „w Świętej Rodzinie dał 
nam wzór życia”, „abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali 
w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości”. Nazaret, 
jak powiedział papież Paweł VI w czasie swojej pielgrzymki do Zie-
mi Świętej (5 stycznia 1964 roku)25, jest szkołą, w której zaczyna się 
pojmować życie Jezusa: jest to szkoła Ewangelii: milczenia, życia ro-
dzinnego i  pracy. Najpierw jest to lekcja milczenia, które jakże jest 
nam konieczne w  naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju 
i napięcia, wśród jego zamętu, zgiełku i wrzawy. „O milczenie Naza-
retu, naucz nas skupienia i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże na-

23  MRP, Niedziela w  oktawie Narodzenia Pańskiego. Świętej Rodziny:  
Jezusa, Maryi i Józefa. Święto…, dz. cyt., s. 37.
24  MRP, 25 marca. Zwiastowanie Pańskie. Uroczystość…, dz. cyt., s. 40’n.
25  Por. Z przemówienia papieża Pawła VI, Nazaret, dnia 5 stycznia 1964 r., 
w: Liturgia Godzin, t. 1, Poznań 2006, s. 383–385. 
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tchnienia i słowa nauczycieli prawdy; naucz nas potrzeby i wartości 
przygotowania, studium, rozważania, osobistego życia wewnętrznego 
i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości”26. Jest jeszcze i lekcja 
życia rodzinnego. „Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej 
wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwal-
ny charakter. Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest 
cenne i niezastąpione, i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzęd-
ne i niezrównane znaczenie”27. Wreszcie przykład pracy. „O Nazaret, 
«domu Syna cieśli», tu właśnie chcielibyśmy zrozumieć lepiej i umoc-
nić surowe, a przynoszące zbawienie prawo ludzkiej pracy, przywrócić 
świadomość jej wartości, przypomnieć, że praca nie może być sama 
w sobie celem, ale że jej wartość i wolność, którą daje, płyną bardziej 
z wartości celu, jakiemu ona służy, niż z korzyści ekonomicznych, ja-
kie przynosi. Jakże byśmy chcieli pozdrowić stąd wszystkich pracują-
cych całego świata i ukazać im wielki wzór ich Boskiego Brata, Proroka 
wszystkich słusznych ich praw – Chrystusa, naszego Pana!”28. 

Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej w Roku 
Wielkiego Jubileuszu (2000), w dniu 25 marca, w uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego, odprawił Mszę św. w bazylice Zwiastowania w Na-
zarecie. Na zakończenie swojej homilii poświęconej tematowi: Ma-
ryja jako najprawdziwsza córa Abrahama, „papież z rodu Polaków” 
modlił się: „W Nazarecie, gdzie Jezus «czynił postępy w  mądrości, 
w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 52), proszę Świętą Rodzinę, aby 
budziła we wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony 
rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej 
naturze, trwałości i misji. Świętej Rodzinie zawierzam wysiłki chrze-
ścijan i wszystkich ludzi dobrej woli, podejmowane w obronie życia 
i dla umocnienia szacunku dla godności każdego człowieka. Maryi, 

26  Z przemówienia papieża Pawła VI, Nazaret, dnia 5 stycznia 1964 r., 
w: Liturgia Godzin…, t. 1, dz. cyt., s. 384.
27  Z przemówienia papieża Pawła VI, Nazaret, dnia 5 stycznia 1964 r., 
w: Liturgia Godzin…, t. 1, dz. cyt., s. 384n.
28  Z przemówienia papieża Pawła VI, Nazaret, dnia 5 stycznia 1964 r., 
w: Liturgia Godzin…, t. 1, dz. cyt., s. 385.
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Theotókos, wielkiej Matce Boga, poświęcam rodziny Ziemi Świętej, 
rodziny świata”29.

Papież Benedykt XVI przybył do Nazaretu podczas swojej piel-
grzymki, 14 maja 2009 roku, aby w rodzinnym mieście Jezusa, Maryi 
i Józefa zamknąć Rok poświęcony Rodzinie, obchodzony przez Ko-
ściół w Ziemi Świętej30. Na znak nadziei na przyszłość pobłogosławił 
kamień węgielny pod Międzynarodowy Ośrodek dla Rodzin, który 
zostanie zbudowany w Nazarecie. Papież modlił się, „żeby ten ośro-
dek wspierał silne życie rodzinne w  tym regionie, by umacniał ro-
dziny i spieszył im z pomocą wszędzie, zachęcając je do wypełniania 
ich niezastąpionej misji w społeczeństwie”31. Benedykt XVI wyraził 
nadzieję, że cały Kościół zwróci uwagę na to miasto, na Nazaret, na 
Świętą Rodzinę, która jest wzorem chrześcijańskiego życia rodzinne-
go. „Tutaj, patrząc na przykład Maryi, Józefa i Jezusa, w jeszcze peł-
niejszy sposób możemy docenić świętość rodziny, która w  Bożym 
planie opiera się na dozgonnej wierności mężczyzny i kobiety, uświę-
conych przez małżeńskie przymierze i otwartych na Boży dar nowe-
go życia. Jak bardzo ludziom naszych czasów potrzebne jest przyswo-
jenie sobie na nowo tej podstawowej prawdy, która leży u podstaw 
społeczeństwa, i jak ważne jest świadectwo par małżeńskich w per-
spektywie zdrowej formacji sumień i budowy cywilizacji miłości!”32. 
Papież Benedykt XVI, w homilii Mszy św. sprawowanej w Nazare-
cie, mówiąc o  małżeństwie i  rodzinie, skierował uwagę wszystkich 
w stronę Świętej Rodziny. „Tak jak w związku małżeńskim miłość męż-
czyzny i kobiety jest tak dalece wywyższona przez łaskę, że staje się 
udziałem w  miłości Chrystusa i  Kościoła i  jej wyrazem (por. Ef 5, 
32), tak samo powołaniem rodziny opartej na tej miłości jest bycie 

29  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 21 (2000), nr 5, s. 33.
30  Por. Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Czwartek, 14 maja 
– Nazaret, „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 7–8, s. 39–42.
31  Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Czwartek, 14 maja…, 
dz. cyt., s. 39.
32  Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Czwartek, 14 maja…, 
dz. cyt., s. 39.
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«kościołem domowym», miejscem wiary, modlitwy i pełnej miłości 
troski o prawdziwe i trwałe dobro każdego z jej członków. Gdy zasta-
nawiamy się nad tymi rzeczami tu, w mieście Zwiastowania, nasze 
myśli w naturalny sposób podążają ku Maryi, «łaski pełnej», Matce 
Świętej Rodziny i naszej Matce. Nazaret przypomina nam, że musi-
my uznawać i szanować pochodzącą od Boga godność i specyficzną 
rolę, jakimi Bóg obdarzył kobiety, a także ich szczególne charyzmaty 
i zdolności. Zarówno jako matki rodzin, jak przez pełnienie istotnej 
funkcji w świecie pracy i w instytucjach społecznych bądź na mocy 
specjalnego powołania do naśladowania naszego Pana przez wypeł-
nianie ewangelicznych rad czystości, ubóstwa i  posłuszeństwa, ko-
biety pełnią niezastąpioną rolę w tworzeniu owej «ekologii społecz-
nej»33, której tak pilnie potrzebują nasz świat i ta ziemia: środowiska, 
w którym dzieci mogą uczyć się kochać innych i opiekować się nimi, 
uczciwego życia i szacunku dla wszystkich, praktykowania cnót mi-
łosierdzia i przebaczenia. Myślimy tutaj także o św. Józefie, człowieku 
sprawiedliwym, którego Bóg zechciał uczynić głową rodziny. Dzię-
ki wyrazistemu i ojcowskiemu przykładowi Józefa Jezus poznał cno-
ty pobożności, wierności własnemu słowu, prawości i ciężkiej pracy. 
W cieśli z Nazaretu zobaczył, że władza w służbie miłości daje nie-
skończenie bogatsze owoce niż władza, której celem jest dominacja. 
Jak bardzo nasz świat potrzebuje wzoru, przewodnictwa i pełnej spo-
koju siły takich ludzi jak Józef! Kontemplując Świętą Rodzinę z Na-
zaretu, spoglądamy na koniec na małego Jezusa, który w domu Maryi 
i  Józefa wzrastał w  mądrości i  rozumieniu aż do dnia, gdy rozpo-
czął działalność publiczną. Z obecnymi tu młodymi ludźmi chciał-
bym w tym miejscu podzielić się pewną szczególną myślą: Sobór Wa-
tykański II uczy, że dzieci przyczyniają się do uświęcenia rodziców34. 
Zachęcam was, byście zastanowili się nad tym i naśladowali Jezusa nie 
tylko w okazywaniu rodzicom szacunku, ale także w pomaganiu im 

33  Por. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę ency-
kliki Rerum novarum (1 V 1991), nr 39.
34  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym Gaudium et spes (7 XII 1965), nr 48.
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w pełniejszym odkrywaniu miłości, która nadaje naszemu życiu naj-
głębszy sens. W Świętej Rodzinie z Nazaretu dzięki Jezusowi Maryja 
i Józef poznali wielkość miłości Boga, Jego Ojca Niebieskiego, osta-
tecznego źródła wszelkiej miłości, Ojca, od którego każdy ród w niebie 
i na ziemi bierze swoją nazwę (por. Ef 3, 14–15)”35.

Kościół, składając Bogu przebłagalną Ofiarę, prosi pokornie, aby 
za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy i świętego Józefa „utwier-
dził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju” (modlitwa nad darami). 
Wszyscy zaś uczestnicy Eucharystii, pokrzepieni przez miłosiernego 
Boga Najświętszym Sakramentem, mogą i powinni wiernie naślado-
wać przykład Świętej Rodziny, by po trudach doczesnego życia cieszyć 
się razem z Nią życiem wiecznym (modlitwa po Komunii). 

W Liturgii słowa Niedzieli Świętej Rodziny pierwsze czytanie, za-
czerpnięte z Księgi Syracha (Syr 3, 2–6. 12–14), poprzedzone tytułem: 
Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców, ukazuje rodzinę jako 
pierwszą szkołę mądrości, w której jej członkowie ćwiczą się w cno-
tach prowadzących do prawdziwego szczęścia i trwałego spełnienia 
się. W Bożym planie dla rodziny miłość męża i żony wydaje owoce 
w postaci nowego życia, a na co dzień znajduje wyraz w pełnych mi-
łości wysiłkach rodziców, by zapewnić dzieciom ludzką i  duchową 
formację. 

W drugim czytaniu, zatytułowanym Chrześcijańskie zasady życia 
domowego, św. Paweł Apostoł w  Liście do Kolosan, chcąc pokazać 
cnoty budujące „jedno ciało”, którym jest Kościół, stawia za przykład 
rodzinę. Jako „wybrańcy Boży – święci i umiłowani”, jesteśmy powo-
łani do życia w zgodzie i pokoju z innymi ludźmi, okazując przede 
wszystkim wyrozumiałość i przebaczenie, z miłością, która jest naj-
wyższym spoiwem doskonałości. Tak jak w związku małżeńskim mi-
łość mężczyzny i kobiety jest tak dalece wywyższona przez łaskę, że 
staje się udziałem w miłości Chrystusa i Kościoła i jej wyrazem, tak 
samo powołaniem rodziny, opartej na tej miłości, jest bycie „kościołem 

35  Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej. Czwartek, 14 maja…, 
dz. cyt., s. 40. 
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domowym”, miejscem wiary, modlitwy i pełnej miłości troski o praw-
dziwe i trwałe dobro każdego z jej członków.

Słuchając Słowa Bożego i kontemplując Świętą Rodzinę z Naza-
retu, spoglądamy na małego Jezusa, który wraz z rodzicami uciekał 
do Egiptu (Ewangelia w roku A: Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu); 
w domu Maryi i Józefa wzrastał i nabierał mocy, napełniał się mądro-
ścią, a łaska Boża spoczywała na Nim (Ewangelia w roku B: Dziecię 
rosło, napełniając się mądrością); którego widzimy jako dwunastolet-
niego, będącego w świątyni „w tym, co należy do Ojca” (Ewangelia 
w roku C: Rodzice znajdują Jezusa w świątyni).

*
Kościół posiada w swoim skarbcu modlitewnym, w tzw. Liturgii 

godzin, czyli „codziennej modlitwie Ludu Bożego”, hymny, których 
przeznaczeniem jest uwielbienie Boga, nadanie liturgii charakteru 
wspólnotowego oraz pobudzenie wiernych do pobożnego uczestnictwa 
zwłaszcza w liturgii Eucharystii. Gdy sprawuje się Mszę św. o Świętej 
Rodzinie wieczorem, mogą ją poprzedzić Nieszpory, które rozpoczyna 
hymn tej godziny:

1.  O Chryste, światło aniołów  
 I ludzi wieczna nadziejo,   
 Przychodząc do nas, zechciałeś   
 Rodzinnej zaznać miłości.   

2.  Maryjo, łaski skarbnico,
 Jedynie Ty zasłużyłaś,
 By tulić Pana w ramionach
 I karmić piersią matczyną.

3.  Józefie, stróżu Dziewicy    
 I patriarchów potomku,   
 Wcielony Bóg cię nazywał    
 Zaszczytnym ojca imieniem.   
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4.  Gałązki szczepu Jessego
 Chroniące dzieło zbawienia,
 Usłyszcie naszą modlitwę,
 Co z serc pokornych się wznosi.

5.  Niech cnota, która rozkwitła   
 Wśród ścian Waszego domostwa,  
 Uświęci nasze rodziny   
 I obyczaje przeniknie.    

6.  O Jezu, Boże Wcielony,
 Posłuszny swoim Rodzicom,
 Niech Ciebie z Ojcem i Duchem
 Wysławia świat odkupiony. Amen. 

     * *
Boże,

Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia,
spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością,
naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty
i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków36.

Boże,

z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy
odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało;
spraw, abyśmy wyznając, 

36  MRP, Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego. Świętej Rodziny…, 
dz. cyt., s. 37. 
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że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem 
i prawdziwym człowiekiem,
zasłużyli na udział w Jego Boskiej naturze.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków37.

37  MRP, 25 marca. Zwiastowanie Pańskie. Uroczystość…, dz. cyt., s. 41’.



BETLEJEM.  
Bazylika Narodzenia  

Pana Naszego  
Jezusa Chrystusa.

Boże Narodzenie

Św. Jan Paweł II postanowił z okazji Wielkiego Jubileuszu roku 2000, 
w perspektywie dwutysięcznej rocznicy Wcielenia, „przejść przez zie-
mię śladami historii zbawienia, na której się ona rozwinęła”38. Pragnął 
udać się osobiście i modlić w najważniejszych miejscach, które w Sta-
rym i Nowym Testamencie były świadkami Bożych interwencji aż po 
największą z nich, czyli po „tajemnicę Wcielenia i paschy Chrystu-
sa”39. O miejscu narodzenia Zbawiciela Jezusa „papież z rodu Pola-
ków” napisał: „A czyż można nie nawiedzić Betlejem, gdzie Chrystus 
przyszedł na świat, a pasterze i mędrcy stali się głosem uwielbienia 
całej ludzkości? W Betlejem po raz pierwszy usłyszano owo orędzie 
pokoju, ogłoszone przez aniołów, którego echo miało rozbrzmiewać 
przez wszystkie pokolenia aż do naszych czasów”40.

38  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 5.
39  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 4.
40  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 7.
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Pobożni pielgrzymi ze wszystkich zakątków świata pielgrzymu-
jący do Ziemi Świętej, obdarzeni łaską pobytu w Betlejem w miej-
scu, gdzie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14), 
wzrokiem wiary wpatrują się w narodzone tutaj Dziecię, Syna Maryi, 
by objąć myślą to wszystko, co zostało powiedziane o godności Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem. 

Bóg, który mówił do ludzi na różne sposoby, przemówił najwspa-
nialej do nas poprzez swojego Syna, narodzonego w Betlejem, w Ju-
dei. Syn Boży, którego Święty Jan nazywa Słowem (Logos) Ojca, stał 
się człowiekiem i zamieszkał wśród ludzi. On jest Światłością, która 
oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.  Syn Boży zo-
stał bowiem nam dany, aby każdy, kto wierzy w Niego, nie umarł, ale 
miał życie wieczne. 

Św. Jan Paweł II swoje przemówienie na inaugurację pontyfikatu 
(22 października 1978 roku) rozpoczął słowami: „«Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga żywego» – te słowa powiedział kiedyś w pobliżu Betsaidy 
Filipowej Szymon syn Jony. Wypowiedział je swoim językiem, z głę-
bokim przeświadczeniem – ale słowa te nie wyszły od Niego. «Ciało 
i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech». 
Były to słowa wiary. [...] W dniu dzisiejszym na tym miejscu muszą  
ponownie odezwać się te same słowa: «Ty jesteś Chrystus, Syn Boga 
żywego» –  one przede wszystkim. W  treści tych słów otwiera się 
przed oczyma naszymi tajemnica Boga żywego, którą przybliżył Syn. 
Nikt nie przybliżył ludziom Boga żywego, nikt Go nie objawił – tylko 
On. Jesteśmy w naszym poznaniu Boga, w naszym dążeniu do Boga 
bez reszty związani potęgą tych słów: «Kto Mnie widzi, widzi także 
i Ojca» (J 14, 9). Nieogarniony, niezgłębiony, niepojęty, niewysłowio-
ny, stał się nam bliski w Jezusie Chrystusie, Jednorodzonym Synu, na-
rodzonym z Maryi Dziewicy w stajni betlejemskiej”41.

41  Jan Paweł II, Przemówienie na rozpoczęcie pontyfikatu, Niedziela 22 paź-
dziernika 1978, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 1, 2. 1978 (październik–
grudzień), Poznań–Warszawa 1987, s. 13–17; Ośrodek Duszpasterski dla Piel-
grzymów „CORDA CORDI”, Vocem meam audient. Przemówienie Ojca Świętego 
Jana Pawła II z okazji uroczystego rozpoczęcia Jego pontyfikatu, Niedziela, 22 paź-
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Kiedy się gromadzimy na Eucharystię –  sprawowaną według 
formularza z uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (msza 
w  dzień)42 –  przy stole Słowa Bożego i  stole Chrystusowego Ciała, 
z którego czerpiemy naukę i pokarm43, w Betlejem, na miejscu, gdzie 
„ziemia ujrzała swego Zbawiciela” (refren psalmu responsoryjnego), 
wierzymy, że Dziecię – które się nam narodziło i  Syn, który został 
nam dany, jest Zwiastunem Bożych zamiarów (antyfona na wejście) 
–  przychodzi dzisiaj i  do nas, by zwiastować nam Dobrą Nowinę. 
„Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię” (śpiew przed Ewange-
lią). „Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie przychodzące od na-
szego Boga” – mówi antyfona na  Komunię, cytując Psalm 98 (97), 3.

 W  akcie pokuty wyrażamy naszą dobrą wolę, otwieramy nasze 
pielgrzymie serca i pragniemy przyjmować to Dziecię – Słowo Przed-
wieczne, które przychodzi ciągle do swoich, a swoi Je przyjmują! Chce-
my zawsze tak czynić i dlatego wołamy o Boże miłosierdzie: „Panie, 
który jesteś światłością prawdziwą oświecającą każdego człowieka, 
gdy na świat przychodzi, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przy-
chodzisz, aby nas uczynić dziećmi Bożymi, zmiłuj się nad nami. Pa-
nie, który przychodzisz do swoich i chcesz, by Cię z radością przyj-
mowali, zmiłuj się nad nami”44. Narodzenie się w ciele Syna Bożego, 
czyli przyjęcie naszej ludzkiej natury, jak określa to kolekta, jest cu-
downym odnowieniem godności stworzonego przez Boga człowieka, 
który tę godność utracił przez grzech i jest obdarzeniem nas uczest-
nictwem w bóstwie Syna Bożego. Modlitwa po komunii potwierdza 
tę prawdę, gdy mówi, że narodzony w  Betlejem „Zbawiciel świata 
przywrócił nam dziecięctwo Boże”, a miłosierny Bóg da nam udział 
w Jego wiecznym życiu. Gdy składamy Bogu Ojcu dziękczynienie za 
narodzenie Syna Bożego – „Wszechmocne Słowo Boże”, które zstąpiło 

dziernika 1978 (tekst przemówienia Ojca św. na podstawie audycji Radia Watykań-
skiego).
42  Zob. MRP, dz. cyt., s. 35–36.
43  Zob. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego…, dz. cyt., nr 28.
44  J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej..., dz. cyt., s. 62.
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z  nieba, z  królewskiego tronu, prefacja mówi o  cudownej „wymia-
nie” dokonującej się między Bogiem a ludźmi w Słowie Wcielonym, 
czyli w Jezusie Chrystusie. „W Nim zajaśniała tajemnicza wymiana, 
która nam przyniosła zbawienie. Gdy Nieskończony przyjął grani-
ce ludzkiej natury, śmiertelny człowiek stał się królem nad wiekami 
i mieszkańców ziemi uczynił dziedzicami nieba”45. Gdy „Słowo stało 
się ciałem i zamieszkało między nami”, to wszystkim, którzy Je przy-
jęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi46. 

Jedna z polskich kolęd – wyśpiewując radość ludzi, co z narodzenia 
Pana wszędzie słynie i pochwałę postawy pasterzy, którzy obudzeni 
przez anioła, gdy jego „głos usłyszeli, zaraz do Betlejem prosto bieżeli” 
– wzywa wszystkich: „I my z pastuszkami dziś się radujmy, | chwałę 
z Aniołami wraz wyśpiewujmy, | bo ten Jezus, z nieba dany, | weźmie 
nas między niebiany, |  tylko Go z całego serca miłujmy!”47.

Hymn Liturgii godzin z Godziny czytań okresu Narodzenia Pań-
skiego stanowi swego rodzaju  „podsumowanie” tego wszystkiego, co 
się dokonało we Wcieleniu: 

1.  Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym, 
 Przychodzisz do nas jako światło życia; 
 Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,
 Bramą zbawienia.

2.  Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami 
 Anielskich chórów, które wielbią Ojca, 
 Nam zaś zwiastują odnowę i pokój 
 Pełen wesela. 

45  MRP, Prefacja o Narodzeniu Pańskim..., dz. cyt., s. 22*; tytuł tej  prefacji 
brzmi: Wymiana między Bogiem a ludźmi w Słowie Wcielonym.
46  Ewangelia według św. Jana, Prolog: J 1, 14. 12.
47  Kolęda Z  narodzenia Pana; por. np. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 
Kraków 2015, s. 121n.
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3.  Synu Przeczystej Dziewicy i Matki, 
 Spoczywasz  w żłobie mimo swej wszechmocy; 
 Spraw, by na świecie uznano Twą władzę, 
 Jezu najmilszy.

4.  Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom, 
 A jako człowiek jednym z nas się stałeś;
 Oświeć umysły i serca pociągnij 
 Więzią miłości.

5.  Razem z głosami anielskich zastępów 
 Radosnym hymnem wysławiamy Boga: 
 Chwała niech będzie i Tobie, i Ojcu 
 Z Duchem miłości. Amen48.
 
W Liturgii słowa narodzenie Syna Bożego jest ukazane w pierw-

szym czytaniu (Iz 52, 7–10) przez proroka Izajasza, który zapowiada 
świętemu miastu Jeruzalem i wszystkim narodom ziemi „zwiastuna 
radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który ob-
wieszcza zbawienie”. W Chrystusie Panu spełniły się słowa tego pro-
roctwa, „bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. [...] i wszystkie 
krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga”. 

Fragment Listu do Hebrajczyków (Hbr 1, 1–6) stanowiący dru-
gie czytanie poucza, iż Jezus Chrystus jest Słowem, przez które Bóg 
przemówił do ludzi, wypełniając zapowiedzi proroków. „Wielokrotnie 
i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proro-
ków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego 
to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył 
wszechświat”. Skoro Bóg przemówił do nas przez Jezusa, to na takie 
przesłanie nie tylko pielgrzym musi sobie postawić pytanie: czy zawsze 
z uwagą i godnością słuchamy Słowa Bożego, przyjmujemy je i nim 
żyjemy w naszej codzienności? 

48  Liturgia godzin, t. 1…, dz. cyt., s. 351.
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W Liturgii godzin – „codziennej modlitwie Ludu Bożego”, w tzw. 
Godzinie czytań uroczystości Narodzenia Pańskiego, Kościół poda-
je do rozważenia, jako drugie czytanie, kazanie św. Leona Wielkie-
go (440–461), papieża, o Narodzeniu Pańskim. Stanie się niewątpli-
wie ubogaceniem duchowych przeżyć pielgrzyma „zatrzymanie się” 
na podanych tu fragmentach tego kazania: „Dzisiaj  narodził nam 
się Zbawiciel, radujmy się umiłowani! Nie ma miejsca na smutek, 
kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed zagładą śmierci, nastaje 
radość z obietnicy niekończącego się życia. Nikogo ona nie omija, 
wszyscy mają ten sam powód do wesela, bo nasz Pan niweczy grzech 
i śmierć, a chociaż nikogo nie znajduje wolnego od winy, to przecież 
wszystkich przychodzi wyzwolić. Niech się weseli święty, bo bliski 
jest palmy zwycięstwa;  niech się raduje grzeszny, bo dane mu jest 
przebaczenie; niech powróci do życia poganin, bo do niego jest 
powołany. Oto nadeszła pełnia czasu, przewidziana w niezgłębionych 
wyrokach Bożych, i Syn Boga przyjmuje na siebie naturę ludzką, by 
ją pojednać z jej Stwórcą i przez nią pokonać szatana, jej zwycięzcę 
i sprawcę śmierci. Pan się rodzi. «Chwała na wysokości Bogu» śpie-
wają radośnie aniołowie i głoszą «pokój ludziom, których umiłował». 
Widzą już bowiem niebiańską Jerozolimę powstającą ze wszystkich 
narodów. Jakże wielką radość powinno dawać nam ludziom owo nie-
wysłowione dzieło miłości Bożej, skoro ogarnia ona nawet aniołów. 
Umiłowani! Dzięki składajmy Bogu Ojcu przez Jego Syna, w Duchu 
Świętym, albowiem umiłował nas i w swym bezgranicznym miłosier-
dziu ulitował się nad nami: «Nas, umarłych na skutek występków, ra-
zem z Chrystusem przywrócił do życia», abyśmy się w Nim stali no-
wym, odrodzonym stworzeniem. Porzućmy więc to, czym byliśmy, 
i nasze dawne uczynki, a skoro przez Wcielenie Syna Bożego zosta-
liśmy w Nim usynowieni, wyrzeknijmy się wszystkiego, co jest tyl-
ko ciałem. Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczest-
nikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego 
upodlenia i  już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i  ja-
kiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom 
ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego. Przez chrzest 
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stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj Go więc z twe-
go serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę 
szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa”49.

Jan Paweł II, w pamiętnym dla Polaków roku 1981, w uroczystość 
Bożego Narodzenia, nawiązując do odczytywanego we mszy w dzień 
Prologu Ewangelii św. Jana, zaprosił mieszkańców Rzymu i Świata, 
by rozważyli „narodzenie w stajni betlejemskiej przedwiecznie Na-
rodzonego Syna. Dlaczego rodzi się z Dziewicy Ten, który jest przed-
wiecznie narodzony z Ojca? Bóg z Boga, Światłość ze Światłości! Dla-
czego tej nocy, kiedy się narodził z Maryi Dziewicy, nie było dla nich 
miejsca w gospodzie? Dlaczego swoi Go nie przyjęli? Dlaczego świat 
Go nie poznał?

Tajemnica nocy betlejemskiej trwa bez przerwy. Wypełnia ona 
dzieje świata i zatrzymuje się na progu każdego ludzkiego serca. Każ-
dy człowiek, mieszkaniec Betlejem, mógł popatrzeć na Józefa i Ma-
ryję wczorajszego wieczoru – i powiedzieć: nie ma miejsca, nie mogę 
przyjąć. I każdy człowiek wszystkich epok może powiedzieć Słowu, 
które stało się ciałem: nie przyjmuję, nie ma miejsca: «Świat stał się 
przez Niego, lecz świat Go nie przyjął». Dlaczego dzień narodzenia 
się Boga jest dniem nieprzyjęcia Boga przez człowieka? Sprowadza-
my tajemnicę narodzenia Chrystusa na poziom ludzkich serc: «Przy-
szedł do swoich». Myślimy o tych, którzy zamknęli przed Nim drzwi 
wewnętrzne, i pytamy: dlaczego? Tyle, tyle, tyle możliwych odpowie-
dzi, argumentów, powodów. Nie potrafi ich objąć nasza ludzka  świa-
domość. Nie podejmuje się osądzić. Tylko Wszechmocny przenika 
do końca serce i sumienie każdego człowieka. Tylko On. I tylko Ten 
odwiecznie Narodzony: tylko Syn. Wszak «cały sąd przekazał Synowi» 
(J 5, 22).

My, ludzie pochyleni raz jeszcze nad betlejemską Tajemnicą, mo-
żemy tylko myśleć z bólem, jak  wiele stracili owi mieszkańcy «mia-
sta Dawidowego» przez to, że nie otwarli drzwi. Jak wiele traci każdy 

49  Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża (Kazanie I o Narodzeniu Pań-
skim, 1–3), w: Liturgia godzin, t. 1…, dz. cyt., s. 366n.
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człowiek, który nie dopuści Chrystusowi urodzić się pod dachem 
swego serca: Światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowie-
ka na ten świat przychodzącego (J 1, 9). Jak wiele traci człowiek, gdy 
nie spotka się z Nim –  i nie zobaczy w Nim Ojca. Bóg bowiem obja-
wia się człowiekowi w Chrystusie jako Ojciec. I jak wiele traci czło-
wiek, gdy nie zobaczy w Nim swego człowieczeństwa: Chrystus bo-
wiem przyszedł na świat, ażeby do końca objawić człowieka samemu 
człowiekowi, ukazując mu jego właściwe i definitywne powołanie:50 
«tym, którzy Go przyjęli, daje moc, aby się stali synami Bożymi» 
(por. J 1, 12).

W uroczystość Bożego Narodzenia rodzi się także gorące pragnie-
nie, taka pokorna  modlitwa, aby ludzie naszego wieku przyjmowali 
Chrystusa – ludzie różnych krajów i kontynentów, różnych języków, 
kultur i cywilizacji – ażeby Go przyjmowali, aby Go odnajdywali na 
nowo, aby dana im była ta Moc, która jest tylko z  Niego, bo tylko 
w Nim.

Wołamy do rządców, zwierzchników państw, do ustrojów i spo-
łeczeństw: ażeby wszędzie była w  poszanowaniu zasada wolności 
religijnej, ażeby człowiek z  powodu swojej wiary w  Chrystusa nie 
był dyskryminowany,  upośledzany, pozbawiony dostępu do owoców 
swych obywatelskich zasług,  ażeby wspólnotom chrześcijańskim nie 
brakowało pasterzy, miejsc kultu, ażeby nie byli zastraszani, wtrącani 
do więzień, skazywani, ażeby katolicy Kościoła Wschodniego mieli 
takie same prawa jak ich bracia w Kościele Zachodnim.

Wołamy o  miejsce dla Chrystusa w  całym rozległym Betlejem 
współczesnego świata. O prawo obywatelstwa dla Tego, który naro-
dził się za czasów cesarza Augusta podczas spisu ludności. Niech to 
wołanie podejmują wspólnie ze mną wszyscy, którzy czują, jak strasz-
liwą krzywdą dla człowieka jest podeptanie praw jego sumienia i wol-
ności religii.

«Nie było miejsca w gospodzie...», nie przyjmuje Boga Świat, któ-
ry przestaje być gościnny dla człowieka!”51. Czyż nie wstrząsa nami 

50  Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes…, dz. cyt., nr 22.
51  Jan Paweł II, Urbi et Orbi. Boże Narodzenie 1981, w: „L’Osservatore Ro-
mano”. Wydanie polskie, 2 (1981) nr 12 (24), Grudzień 1981, s. 1.15; por. Ojciec 
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obraz takiego świata – świata, który jest przeciw człowiekowi, jesz-
cze zanim zdoła się narodzić, który w imię różnych interesów eko-
nomicznych, imperialistycznych, strategicznych, spycha całe rzesze 
ludzi z obszarów własnej pracy, zamyka je w obozach przymusowej 
koncentracji, pozbawia prawa do ojczyzny, skazuje na głód, czyni  
niewolnikami. 

Czyż Bóg, który stał się człowiekiem, mógł przyjść na świat ina-
czej, niż przyszedł? Czyż mogło dla Niego być miejsce w gospodzie? 
Czyż „musiał” od początku być razem z  tymi, dla których nie ma 
miejsca?!

Tak, drodzy Bracia i Siostry, odkrywamy prawdziwą radość Bo-
żego Narodzenia. Inna radość nie byłaby prawdziwa. Nie byłaby po-
wszechna. Nie mówiłaby wszystkim i każdemu: 

Emmanuel jest z nami – Bóg jest z nami:
Chociaż świat Go nie poznaje – Jest!
Chociaż swoi Go nie przyjmują – Przychodzi!
Chociaż miejsca nie było w gospodzie – Rodzi się!
Tą radością Bożego Narodzenia pragnę podzielić się dzisiaj z Mia-

stem i Światem, pozdrawiając w różnych językach wszystkich, dla któ-
rych  Słowo stało się ciałem”.

    
*

Boże,
Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka
i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś 
jego godność,
daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna,
który przyjął naszą ludzką naturę.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków52.

Święty Jan Paweł II, O Bożym Narodzeniu, Kraków 2001, s. 18–21.
52  MRP, dz. cyt., s. 35.



JEROZOLIMA.

Ofiarowanie Pana Jezusa  
w świątyni 

Pobożni chrześcijańscy pielgrzymi, nawiedzając w różnych po-
rach roku, a  tym samym w  różnych okresach roku liturgicznego, 
ziemską Ojczyznę Jezusa, uczestniczą w sprawowaniu Eucharystii 
i w modlitwach, w wielu miejscach świętych, w przestrzeni. „Wy-
miar przestrzeni, w której dokonała się konkretnie tajemnica Wcie-
lenia, jest bowiem nie mniej ważny niż wymiar «czasu». Jan Paweł II 
wyjaśnia w swym Liście o pielgrzymowaniu do miejsc świętych, że 
„na pierwszy rzut oka łączenie określonych «przestrzeni» z Bogiem 
może budzić pewne zastrzeżenia. Czy bowiem przestrzeń, tak samo 
jak czas, nie podlega całkowicie panowaniu Boga? Wszystko prze-
cież wyszło z Jego rąk i nie ma takiego miejsca, gdzie nie można by 
Go spotkać; «Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego 
mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził po-
nad rzekami» (Ps 24 [23], 1–2). Bóg jest obecny w równej mierze we 
wszystkich miejscach na ziemi, tak że cały świat może uchodzić za 
«świątynię» Jego obecności. Nie zmienia to jednak faktu, że podob-
nie jak rytm czasu może być wyznaczany przez kaìroì – szczególne 
momenty łaski – tak i przestrzeń może przechowywać znaki nadzwy-
czajnych zbawczych interwencji Boga. Ta intuicja obecna jest zresztą 
we wszystkich religiach, które nie tylko wznoszą świątynie, ale two-
rzą też święte przestrzenie, gdzie spotkanie z rzeczywistością Boską 
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może stać się przeżyciem głębszym niż to, jakie dostępne jest zwykle 
w niezmierzonych obszarach kosmosu” 53. 

W Starym Testamencie „święta przestrzeń” jest widziana w per-
spektywie historii zbawienia; dlatego z jednej strony Biblia przestrzega 
przed zagrożeniami, jakie wiążą się z określeniem takiej przestrzeni, 
by nie prowadziło to do ubóstwienia natury. Z drugiej strony Biblia 
nie wyklucza wykorzystywania przestrzeni w takiej mierze, w jakiej 
wyraża to w pełni specyfikę Bożego działania w historii Ludu pierw-
szego wybrania. Stopniowo „przestrzeń święta «skupia się» w świątyni 
jerozolimskiej, w której Bóg Izraela pragnie być czczony i w pewnym 
sensie spotykany. Ku świątyni kierują się oczy żydowskiego pielgrzy-
ma i wielka jest jego radość, gdy dociera do miejsca, gdzie Bóg usta-
nowił swoją siedzibę: «Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pój-
dziemy do domu Pańskiego! Już stoją nasze nogi w twych bramach, 
o Jeruzalem» (Ps 122 [121], 1n)”54. W Nowym Testamencie „koncen-
tracja” świętej przestrzeni osiąga szczyt w Chrystusie, który jest teraz 
jako Osoba nową „świątynią” (por. J 2, 21), zamieszkaną przez „Pełnię 
Bóstwa” (por. Kol 2, 9). W Chrystusie jest „świątynią” także Kościół 
(por.1 Kor 3, 17), a nawet każdy uczeń Chrystusa, jako że zamieszku-
je w nim Duch Święty (por. 1 Kor 6, 19; Rz 8, 11). „Wszystko to nie 
oznacza oczywiście – jak dowodzi historia Kościoła – że chrześcija-
nie nie mogą mieć miejsc kultu; należy jednak pamiętać, iż mają one 
charakter wyłącznie funkcjonalny, związany z  kultem i  braterskim 
życiem wspólnoty, jak też należy zachowywać świadomość, że obec-
ność Boża ze swej natury nie może zostać ograniczona do żadnego 
określonego miejsca, a  jej najpełniejszym wyrazem i  źródłem pro-
mieniowania jest Chrystus”55. 

W Ludzie Bożym Starego Przymierza, na pamiątkę ocalenia pier-
worodnych synów Izraela przy wyjściu z domu niewoli, z Egiptu, kie-
dy to wyginęli pierworodni synowie pogan, każdy syn pierworodny 
Hebrajczyków był uważany za własność Boga. Dlatego obowiązywał 

53  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 2.
54  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 3.
55  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt.
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przepis prawa, aby czterdziestego dnia po urodzeniu zanieść syna do 
świątyni w Jerozolimie i ofiarować go Panu; złożyć w ręce kapłana, 
a następnie wykupić za symboliczną opłatą. Z obrzędem ofiarowa-
nia i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia „oczyszcze-
nia” matki dziecka, która z tej okazji składała ofiarę z baranka albo 
z dwóch synogarlic lub gołębi. 

Kościół święty przeżywa w  liturgii wszystkie ważne wydarzenia 
z życia Chrystusa Pana i nadaje im szczególnie uroczysty charakter. 
Święto ofiarowania Pana Jezusa w świątyni należy do najdawniej-
szych w chrześcijaństwie, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już 
w V wieku, a w VII zostało przyjęte na Zachodzie56.

Święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzone czterdziestego dnia 
po Narodzeniu Pańskim, rozpoczyna celebrans słowami wprowadze-
nia skierowanymi do uczestników liturgii, wyjaśniając, iż „wspomi-
namy dzień, w którym Jezus został przedstawiony w świątyni. W ten 
sposób nie tylko wypełnił przepis prawa Starego Testamentu, lecz 
spotkał się ze swoim ludem, który z wiarą Go oczekiwał. Symeon 
i Anna, prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego, przybyli do 
świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Po-
dobnie i my, zgromadzeni przez Ducha Świętego, dążymy na spotka-
nie z Chrystusem. Znajdziemy Go i poznamy przy łamaniu chleba, 
a kiedyś spotkamy się z Nim, gdy przyjdzie w chwale”57. 

Św. Jan Paweł II, w święto Ofiarowania Pańskiego 2 lutego 1979 
roku, wygłosił homilię, w której wyjaśnił istotę obchodzonego święta, 
wskazując na Chrystusa jako Tego, który rozjaśnia tajemnicę czło-
wieka. Papież powiedział, nie tylko do zebranych w bazylice św. Pio-
tra zakonników i zakonnic: „Lumen ad revelationem gentium (Światło 
na oświecenie pogan). Liturgia dzisiejszego święta przypomina nam 
przede wszystkim słowa proroka Malachiasza: «Oto przybędzie do 
swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie [...] oto nadejdzie». Rze-
czywiście te słowa spełniły się w tej chwili: wchodzi po raz pierwszy 

56  Por. MRP, 2 lutego. Ofiarowanie Pańskie. Święto…, dz. cyt., s. 20’.
57  MRP, 2 lutego. Ofiarowanie Pańskie. Święto…, dz. cyt., s. 20’n.
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do swojej świątyni Ten, który jest jej Panem. Jest tu mowa o świątyni 
Starego Przymierza, które stanowiło przygotowanie do Przymierza 
Nowego. Bóg zawiera to Nowe Przymierze ze swoim ludem w Tym, 
którego «namaścił i posłał na świat», to jest w swoim Synu. Świątynia 
Starego Przymierza oczekuje owego Namaszczonego, Mesjasza. Racją, 
aby tak powiedzieć, jej egzystencji jest to oczekiwanie. I oto wchodzi. 
Niesiony na rękach Maryi i Józefa. Wchodzi jako Dzieciątko liczące 
czterdzieści dni, w celu wypełnienia wymagań prawa Mojżeszowego. 
Przynoszą je do świątyni, jak tyle innych dzieci izraelskich: dziecko 
ubogich rodziców. Wchodzi więc niezauważony i – niemal w sprzecz-
ności ze słowami proroka Malachiasza – nieoczekiwany przez niko-
go. Deus absconditus – Bóg ukryty (por. Iz 45, 15). Ukryty w ciele 
ludzkim, narodzony w  stajni w  pobliżu miasta Betlejem. Poddany 
prawu wykupu, jak Jego Rodzicielka – prawu oczyszczenia. Chociaż 
wszystko zdawałoby się wskazywać, że nikt Go tutaj, w tej chwili, nie 
oczekuje i nikt Go nie zauważa, w rzeczywistości tak nie jest. Starzec 
Symeon wychodzi naprzeciw Maryi i Józefowi, bierze Dzieciątko na 
ręce i wypowiada słowa, które są żywym echem proroctwa Izajasza: 
«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według 
Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przy-
gotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan 
i chwałę ludu Twego, Izraela» (Łk 2, 29–32; por. Iz 2, 2–5; Iz 25, 7). 
Te słowa są syntezą całego oczekiwania, syntezą Starego Przymierza. 
Człowiek, który je wygłasza, nie mówi sam z siebie. Jest prorokiem: 
mówi z głębi Objawienia i wiary Izraela. Ogłasza dokonanie Starego 
i początek Nowego”58. 

Na początku liturgii święta Ofiarowania Pańskiego Kościół stwierdza 
z wiarą w modlitwie przed procesją, że Bóg, który jest źródłem wszel-
kiego światła, ukazał sprawiedliwemu Symeonowi światło na oświe-
cenie pogan, czyli Chrystusa. Prawda ta jest następnie z mocą wypo-
wiedziana w prefacji, w słowach: „Dzisiaj Maryja Dziewica przyniosła 

58 Jan Paweł II, Piątek, 2 lutego 1979. W święto Ofiarowania Pańskiego. 
Homilia, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 2, 1. 1979 (styczeń–czerwiec), 
Poznań 1990, s. 132. 
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do świątyni Twojego Przedwiecznego Syna, a Duch Święty ogłosił 
przez usta Symeona, że jest On chwałą Twojego ludu i światłem naro-
dów”59. Dlatego Kościół poświęca świece, które nie tylko dają światło, 
ale jednocześnie są symbolem innego światła, którym jest właśnie 
Chrystus. On przez swoje przyjście obdarzył świat światłością, gdy 
powiedział: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12). 

Św. Jan Paweł II w dalszej części cytowanej wyżej homilii, uczył: 
„Światło jest z nami! Co ono oznacza? Oświeca mrok dusz ludzkich. 
Ciemności egzystencji. Wiecznotrwały i ogromny jest wysiłek czło-
wieka, aby otworzyć sobie drogę i dojść do światła; światła poznania 
i egzystencji. Ile lat niekiedy poświęca człowiek dla wyjaśnienia sobie 
jakiegoś faktu, dla znalezienia odpowiedzi na konkretne pytanie. A ile 
pracy nad samym sobą kosztuje każdego z nas, abyśmy mogli poprzez 
to wszystko, co w nas jest «ciemnego», mrocznego, poprzez całe nasze 
«gorsze ja», poprzez człowieka poddanego pożądliwości ciała, oczu, 
i pysze żywota (por. 1 J 2, 16), odsłonić to, co jest świetlane: człowie-
ka prostoty, pokory, miłości, bezinteresownej ofiary; nowe horyzon-
ty myśli, serca, woli, charakteru. «Ciemności ustępują, a  świeci już 
prawdziwa światłość», pisze św. Jan (1 J 2, 8). 

Jeżeli pytamy, co oświeca to światło, rozpoznane przez Symeona 
w Dzieciątku liczącym czterdzieści dni, oto odpowiedź. Jest to od-
powiedź wewnętrznego doświadczenia tak wielu ludzi, którzy zde-
cydowali się iść za tym światłem. Jest to odpowiedź waszego życia, 
moi Drodzy Bracia i Siostry – zakonnicy i zakonnice, którzy dzisiaj 
uczestniczycie w liturgii tego święta, trzymając w swoich rękach za-
palone świece. Jest to jakby przedsmak wigilii paschalnej, kiedy Ko-
ściół, to jest każdy z  nas, trzymając zapaloną świecę, będzie prze-
kraczał próg świątyni, śpiewając Lumen Christi (Światło Chrystusa). 
W sposób szczególny jest w głębi, jaką Chrystus rozjaśnia tajemni-
cę człowieka. W sposób szczególny, i jednocześnie z wielką delikat-
nością, wchodzi w  głąb dusz i  sumień ludzkich. On jest Mistrzem 

59  MRP, dz. cyt., s. 60*.
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życia, w najgłębszym znaczeniu. On jest Mistrzem naszych powołań. 
On też, właśnie On, jedyny, objawił każdemu z nas i zawsze objawia 
wielu ludziom prawdę, że «człowiek, będąc jedynym na ziemi stwo-
rzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się 
w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie same-
go (por. Łk 17, 33)»60. Składajmy dzisiaj dzięki za światło, które jest 
wśród nas. Składajmy dzięki za to wszystko, co dzięki Chrystusowi 
stało się w nas samych światłem; przestało być mrocznym i niezna-
nym. Na koniec Symeon mówi do Maryi, najpierw w odniesieniu do 
Jej Syna: «Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu 
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą». Potem w odnie-
sieniu do Niej samej: «A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw 
wyszły zamysły serc wielu» (Łk 2, 34n). Ten dzień jest Jej świętem: 
świętem Jezusa Chrystusa, w czterdziestym dniu Jego życia, w świątyni 
jerozolimskiej zgodnie z przepisami prawa Mojżeszowego (por. Łk 2, 
22–24). I jest też świętem Jej: Maryi. Ona trzyma Dzieciątko w swo-
ich ramionach. On, także na Jej rękach, jest światłością naszych dusz, 
światłością, która rozświeca ciemności poznania i egzystencji ludz-
kiej, umysłu i serca. Myśli tak wielu serc zostają odsłonięte, kiedy Jej 
matczyne ręce przynoszą to wielkie Światło Boże, kiedy je przybliża-
ją człowiekowi. Ave, Ty, która stałaś się Matką naszego światła za cenę 
wielkiej ofiary Twojego Syna, za cenę matczynej ofiary Twojego serca!”61.

60  Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes…, dz. cyt., nr 24.
61 Jan Paweł II, Piątek, 2 lutego 1979. W święto Ofiarowania Pańskiego. 
Homilia, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 2, 1…, dz. cyt., s. 132n. 
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*
Boże, światłości prawdziwa, 
źródło światła wiecznego,
oświeć serca wiernych, aby wszyscy, 
którzy zgromadzili się w tej świątyni 
z płonącymi świecami,
mogli kiedyś oglądać blask Twojej chwały.
Przez Chrystusa, Pana naszego62.

Boże, nasz Ojcze, 
przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
umocnij w nas swoją łaskę,
Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona
i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią Chrystusa,
spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem
i osiągnęli życie wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego63.
      

62  MRP, 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie. Modlitwa błogosławienia świec…, 
dz. cyt., s. 21’.
63  MRP, 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie; modlitwa po Komunii..., dz. cyt., 
s. 23.



PROROK ZNAD JORDANU  
– Święty Jan Chrzciciel

Papież Benedykt XVI, w swej pielgrzymce do Ziemi Świętej, przy-
był 8 maja 2009 roku do Jordanii, aby uczcić święte miejsca, które ode-
grały tak ważną rolę w niektórych kluczowych wydarzeniach dzie-
jów biblijnych. Jednym z nich jest Betania za Jordanem, gdzie „Jan 
Chrzciciel nauczał i dał o Jezusie świadectwo, chrzcząc Go w wodach 
rzeki, od której pochodzi nazwa tego kraju”. W tradycyjnym miejscu 
chrztu Pańskiego, w dniu 10 maja 2009 roku, Benedykt XVI poświę-
cił kamienie węgielne pod budowę dwóch kościołów katolickich (ła-
cińskiego i greckomelchickiego), które zostaną wzniesione nad rzeką 
Jordan, gdzie „Duch Pański powołał Jana, syna Zachariasza, aby wzy-
wał do nawrócenia serc”. Wspólnotom chrześcijańskim, które będą 
się gromadziły w nowych świątyniach, Jordan będzie przypominał, 
że zostaliśmy obmyci wodami chrztu i staliśmy się członkami rodziny 
Jezusa64. 

Chrześcijanin, nawiedzając i pielgrzymując po ziemskiej Ojczyź-
nie naszego Boskiego Mistrza i Nauczyciela Jezusa Chrystusa, spotka 
się z Panem, usłyszy i rozpozna Go, kiedy stanie przy ołtarzu Wiecze-
rzy Pańskiej: weźmie udział w liturgii słowa oraz umocni się „chle-
bem z nieba” w liturgii eucharystycznej. Uczniowie Chrystusa, gro-
madząc się na Eucharystii w różnych miejscach Ziemi Świętej, wierzą, 
że Pan, podobnie jak uczniom z Emaus, wyjaśnia i nam dzisiaj Pisma 
i łamie dla nas chleb65. 

64  Por. Pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej, „L’Osservatore Ro-
mano”. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 7–8, s. 9.18–19.
65  Por. MRP, Piąta Modlitwa eucharystyczna…, dz. cyt., s. 338*. 



46  

Kiedy pielgrzymi nawiedzają Ain Karem i uczestniczą w Euchary-
stii w sanktuarium Narodzenia św. Jana Chrzciciela, zbudowanym na 
pozostałościach domu Zachariasza, gdzie, jak podaje tradycja, przy-
szedł na świat Poprzednik Jezusa „Prorok znad Jordanu”, formularz 
mszalny przedstawia prawdę jego życia oraz wskazuje pielgrzymom, 
w czym winni go naśladować: 

„Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. 
Przyszedł on, aby zaświadczyć o światłości, i przygotować Panu lud 
doskonały”66.

Tymi słowami wziętymi z Ewangelii św. Jana (J 1, 6n) i św. Łukasza 
(Łk 1, 17), a stanowiącymi tzw. antyfonę na wejście – Kościół każdego 
roku, w dniu 24 czerwca, na sześć miesięcy przed Narodzeniem Pań-
skim, rozpoczyna liturgiczną uroczystość narodzin tego, z narodzenia 
którego uradowało się wielu, jak to Anioł Pański oznajmił Zacharia-
szowi (Łk 1, 14).

Teksty modlitwy Liturgii godzin podczas Godziny czytań poda-
ją uzasadnienie liturgicznego obchodu narodzin Poprzednika Pań-
skiego, przytaczając słowa św. Augustyna: „Narodziny Jana Kościół 
czci osobnym świętem. Natomiast nie obchodzimy urodzin żadnego 
innego spośród świętych; czcimy narodziny Jana, czcimy narodziny 
Chrystusa. Nie jest to bez znaczenia. Jeśli nawet z powodu wzniosło-
ści tajemnicy nie zdołamy jej w pełni objaśnić, to jednak przyjrzyjmy 
się jej dokładniej i owocniej”67. 

Liturgia słowa Mszy św. i Liturgia godzin w wielu miejscach pod-
kreślają wyjątkowość powołania oraz posłannictwa syna św. Elżbiety 
i kapłana świątyni jerozolimskiej Zachariasza. I tak, we Mszy św. wigi-
lijnej, słowa skierowane przez Boga do proroka Jeremiasza Kościół od-
nosi do Jana Chrzciciela: „«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, 
znałem cię, poświęciłem cię, nim przyszedłeś na świat, ustanowiłem 
cię prorokiem dla narodów. [...] pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, 

66  MRP, 24 czerwca. Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Msza w dzień. Anty-
fona na wejście…, dz. cyt., s. 106’.
67  Liturgia godzin, t. 3, 24 czerwca. Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela, 
Poznań 1987, s. 1257.
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i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. Nie lękaj się ich, bo jestem 
z tobą, by cię chronić», mówi Pan” (Jr 1, 5. 8). 

Słowa zaś Psalmu responsoryjnego pogłębiają nasze rozumienie mi-
sterium powołania i posłania człowieka przez Boga: „Od łona matki 
Pan mym opiekunem” (refren); „Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzie-
ją, Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą od dnia 
narodzin, od łona matki moim opiekunem” (Ps 71, 5n). Natomiast 
śpiew przed Ewangelią przypomina cel, do którego został powoła-
ny „Prorok znad Jordanu”: „Jan przyszedł świadczyć o  światłości, 
aby przygotować Panu lud doskonały”. Ewangelia Mszy św. wigilij-
nej opisem świętego Łukasza (Łk 1, 5–17) zapowiada narodzenie 
Jana Chrzciciela, z którego wielu „cieszyć się będzie”. „Wielu spośród 
dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim 
w duchu i mocy Eliasza” (Łk 1, 16n). Do tego szczególnego celu po-
wołania Janowego nawiązuje modlitwa liturgiczna Kościoła mszy 
w dzień: „Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygo-
tował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana...”68. Dlatego Kościół ob-
chodzi „z należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela”, ponieważ to on 
właśnie „zapowiedział przyjście Zbawiciela świata i wskazał, że jest 
nim Jezus Chrystus”69. 

Powołanie i posłannictwo Poprzednika Chrystusa wyraża bardzo 
wymownie, zgodnie ze swym charakterem dziękczynnym, specjalna 
prefacja:

„Wysławiamy cuda, których dokonałeś w życiu Jana Chrzciciela, naj-
większego między narodzonymi z niewiasty. Jego wybrałeś i uświę-
ciłeś, aby przygotował drogę Chrystusowi. On jeszcze w łonie matki 
rozradował się z przybycia Zbawiciela, a jego narodzenie wielu napeł-
niło radością. Jako jedyny z proroków wskazał Baranka, który gładzi 
grzechy świata. Jan ochrzcił w Jordanie Twojego (Boże) Syna, który 
chrzest ustanawiając, dał wodzie moc uświęcania. Aż do końca Jan 

68 MRP, 24 czerwca. Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Msza w dzień. Kolek-
ta…, dz. cyt., s. 106’.
69  MRP, 24 czerwca. Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Msza w dzień. Mo-
dlitwa nad darami…, dz. cyt., s. 107’.
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świadczył o światłości, a przez swoje męczeństwo złożył Chrystusowi 
najpiękniejsze świadectwo”70. 

Kościół, w Liturgii słowa, przypisuje Janowi prawdę odnoszącą się 
do powołania proroka Izajasza: „Powołał mnie Pan już z łona mej 
matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem 
uczynił me usta... Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną... I rzekł mi: 
«Tyś sługą moim, w tobie się rozsławię».[...] Pan, który mnie ukształ-
tował od urodzenia na swego sługę.... Rzekł mi: «...ustanowię cię 
światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców 
ziemi»”71. Powyższy obraz uzupełnia wzruszający Psalm 139 (138) 
(jako psalm responsoryjny) o godnym podziwu i pełnym Bożej miło-
ści stworzeniu człowieka, którego myśli i duszę Pan zna do głębi, jak 
również wszystkie jego drogi.

Istotę powołania Jana Chrzciciela kolejny raz w  Liturgii słowa 
podkreśla śpiew przed Ewangelią, stanowiący fragment pieśni Zacha-
riasza: „Ty, dziecię zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż 
pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę” (Łk 1, 76).

Powołanie świętego Jana Chrzciciela i jego posłannictwo pośród 
nowego Ludu Bożego jest podkreślane w hymnach liturgicznej mo-
dlitwy Nieszporów i Godziny czytań72:

1.  Wyjednaj naszym wargom oczyszczenie,
  Abyśmy mogli sławić twoje życie,
  Cuda przez Boga dla ciebie zdziałane,
  O święty Janie!

2.  Anioł posłany z nieba zapowiedział
 Zachariaszowi twoje narodzenie,
 

70  MRP, dz. cyt., s. 81*: Prefacja o św. Janie Chrzcicielu. Posłannictwo Po-
przednika Chrystusa.
71  Zob. Pierwsze czytanie (Iz 49, 1–6). Msza w dzień.
72  Liturgia godzin, t. 3, 24 czerwca. Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela…, 
dz. cyt., s. 1253. 1255.
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 Odkrył plan Boży ciebie dotyczący
 W dziele zbawienia73. 

3.  Inni prorocy w duchu przeczuwali
 Promienne światło mające zabłysnąć,
 Ty zaś swym palcem ukazałeś Tego,
 Co gładzi grzechy. 

4.  Nikt się tak wielki z ludzi nie narodził,
 By stać się większym świętością od Jana, 
 On bowiem ochrzcił Pana, który zmywa
 Przewiny świata74.

Kościół w liturgii zachęca wszystkich wiernych, by w rocznicę przyj-
ścia na świat Proroka Najwyższego jednoczyli się w radości, gdyż na-
rodziny Poprzednika Pańskiego są zapowiedzią narodzin Syna Boże-
go. Na taką postawę wskazuje modlitwa po Komunii i kolekta mszy 
w dzień: „Prosimy Cię, Panie, aby Kościół, czerpiąc radość z narodzin 
świętego Jana Chrzciciela, uznał sprawcę swojego odrodzenia w Chry-
stusie, którego przyjście Jan zapowiadał”; „Boże, udziel Twojemu Ko-
ściołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich 
wiernych na drogę zbawienia i pokoju”75. 

Jan Chrzciciel jest tym, który bezpośrednio przygotował drogę 
dla Chrystusa Pana, wskazując w swym życiu i nauczaniu na osobę 
Mesjasza i prowadząc do Niego wszystkich ludzi. Jest on powołanym 
i posłanym przez Boga człowiekiem, aby przepowiadać Słowo Boże 
i zaświadczyć o obecności tego Słowa – Mesjasza w świecie. Stąd też 
zrozumiałą staje się prośba Kościoła w liturgii, aby wierni „posłuszni 

73  Liturgia godzin, t. 3, 24 czerwca. Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela…, 
dz. cyt., s. 1253.
74  Liturgia godzin, t. 3, 24 czerwca. Narodzenie Świętego Jana Chrzciciela…, 
dz. cyt., s. 1255.
75  MRP, 24 czerwca. Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Msza w dzień…,  
dz. cyt., s. 106’–107’.
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napomnieniom świętego Jana Chrzciciela bezpiecznie doszli do za-
powiedzianego przezeń naszego Pana Jezusa Chrystusa”76. 

„Jan –  mówi św. Augustyn w  drugim czytaniu Godziny czytań 
– zda się stanowić granicę obydwóch Testamentów, Starego i Nowe-
go. O tym, iż istotnie stanowi pewnego rodzaju granicę, świadczy sam 
Pan, kiedy mówi: «Prawo i Prorocy aż do Jana». Jan wyobraża zatem 
Stary Testament i zapowiada Nowy. Uosabia to, co dawne, dlatego ro-
dzi się z ludzi w podeszłym wieku; uosabia także to, co nowe, dlatego 
ustanowiony został prorokiem już w łonie matki. Zanim się bowiem 
narodził, jeszcze w łonie swej matki uradował się przybyciem świętej 
Maryi. Już wtedy został wyznaczony do spełniania misji poprzedni-
ka; wyznaczony wpierw, nim narodzony; ukazany jako poprzednik 
Chrystusa, zanim jeszcze Chrystus go zobaczył. Są to sprawy Boże, 
które przerastają możliwości rozumu ludzkiego. W końcu rodzi się 
Jan, otrzymuje imię, ojciec zaś odzyskuje mowę”77.

O niezwykłej i fascynującej postaci św. Jana Chrzciciela oraz o jego 
aktualnym dla dzisiejszych chrześcijan przykładzie mówił św. Jan Pa-
weł II podczas modlitwy Anioł Pański 24 czerwca 1984 roku: „Po-
wołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał 
moje imię” (Iz 49, 1). Dziś Kościół święci uroczyście pamiątkę na-
rodzin św. Jana Chrzciciela. Narodziny te są zarazem powołaniem. 
Już w łonie matki swej Elżbiety, żony Zachariasza, Jan został wezwa-
ny po imieniu przez Boga. Miał stanąć na drodze Bożego Objawie-
nia jako ostatni z proroków Starego Przymierza – i zarazem jako Po-
przednik (Praecessor) Jezusa Chrystusa, w którym wypełnia się Nowe 
i Wieczne Przymierze Boga z ludzkością. W dniu obrzezania Jana, oj-
ciec jego Zachariasz, pośród hymnu dziękczynienia dla Boga, wypo-
wiedział następujące słowa: „Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem 
Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę” 
(Łk 1, 76). Kościół od najdawniejszych czasów otacza szczególną 

76 MRP, 24 czerwca. Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Msza w wigilię. Ko-
lekta…, dz. cyt., s. 105’.
77  Liturgia godzin, t. 3, 24 czerwca. Narodzenie Świętego Jana Chrzcicie-
la…, dz. cyt., s. 1257n.
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czcią świętego Jana Chrzciciela, jego powołanie i wyjątkowe posłan-
nictwo. W powołaniu tym i posłannictwie Kościół odnajduje siebie 
jako dziedzica Starego Przymierza, a zarazem czuje się wezwany do 
świadczenia o Jezusie Chrystusie: Baranku Bożym, który gładzi grze-
chy świata (por. J 1, 29). „Między narodzonymi z niewiast nie powstał 
większy od Jana Chrzciciela (Mt 11, 11)”78.

Jan Paweł II w swoim apostolskim posługiwaniu pouczał, że uro-
czystość narodzenia św. Jana Chrzciciela można by „nazwać także 
dniem powołania Jana, syna Zachariasza i Elżbiety z Ain-Karim, aby 
był ostatnim prorokiem Starego Przymierza; aby był wysłannikiem 
i bezpośrednim poprzednikiem Mesjasza: Jezusa Chrystusa. Oto ten, 
który przychodzi na świat w okolicznościach tak niezwykłych, przy-
nosi już z sobą Boże powołanie. To powołanie wywodzi się z planu 
samego Boga, z Jego zbawczej miłości, i jest wpisane w historię czło-
wieka od pierwszej chwili poczęcia w  łonie matczynym. Wszystkie 
okoliczności tego poczęcia, jak następnie okoliczności narodzin Jana 
w Ain-Karim, wskazują na powołanie niezwykłe: Praeibis enim ante 
faciem Domini parare vias eius – «bo pójdziesz przed Panem, torując 
Mu drogi» (Łk 1, 76). Wiemy, że na to powołanie Jan Chrzciciel od-
powiedział całym swoim życiem. Wiemy, że pozostał mu wierny aż 
do ostatniego tchnienia. A to tchnienie było oddane w więzieniu na 
rozkaz Heroda [...]. Dzisiaj liturgia każe nam radować się z samych 
narodzin poprzednika Pańskiego. Każe nam dziękować Bogu za po-
wołanie Jana Chrzciciela”79.

*
Św. Jan Chrzciciel wskazywał nad wodami Jordanu na Jezusa 

Chrystusa jako jedynego Zbawiciela świata, a poprzez swoje powo-
łanie i posłannictwo pozostawił nam ciągle aktualną „lekcję” – zada-
nie, byśmy mieli otwarte serce na głos wzywającego Boga i umieli się 
„umniejszać”, aby wzrastał w nas Chrystus.

78  Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 7, 1. 1984 (styczeń–czerwiec), 
Poznań 2001, s. 883.
79  Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 2, 1…, dz. cyt., s. 761.
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* *
Wszechmogący Boże, 
spraw, aby Twoi wierni kroczyli drogą zbawienia 
i posłuszni napomnieniom świętego Jana Chrzciciela,
bezpiecznie doszli do zapowiedzianego przezeń 
naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków80.

80 MRP, 24 czerwca. Narodzenie św. Jana Chrzciciela. Msza w  wigilię. 
Kolekta…, dz. cyt., s. 105’.



JEROZOLIMA.

Kalwaria. Tajemnica Krzyża 

Pielgrzym XXI wieku udający się do ziemskiej ojczyzny Jezusa 
włącza się w długi szereg ludzi, którzy w ciągu dwóch tysięcy lat poszu-
kiwali śladów Boga na tamtej ziemi, słusznie nazywanej Świętą, „wypa-
trując ich niejako na kamieniach, na górach i wodach, które tworzyły 
scenerię ziemskiego życia Syna Bożego”81. 

Na drodze pielgrzymowania po Ziemi Świętej pobożni pątnicy gro-
madzą się na wzgórzu Kalwarii, w Jerozolimie, by dołączyć duchowo 
do stojących pod Krzyżem Chrystusowym wiernych kobiet z Matką 
Najświętszą i umiłowanym uczniem Janem. W bazylice Grobu Boże-
go wierni oddają hołd Krzyżowi świętemu, który jest najdostojniejszą 
pamiątką Męki Pańskiej, włączając się w modlitwy formularza mszal-
nego do święta Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września)82. Litur-
gia eucharystyczna rozpoczyna się śpiewem na wejście, którym może 
być pieśń o Krzyżu w języku ojczystym pielgrzymów, bądź antyfona 
na wejście: „Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
W Nim jest nasze zbawienie, życie i zmartwychwstanie, przez Niego 
jesteśmy zbawieni i oswobodzeni” (por. Ga 6, 14). 

Chrześcijanin pielgrzymuje do Krzyża Pańskiego, „od Niego bowiem 
rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka. Jest to czas łaski i czas 

81  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 4.
82  Por. MRP, dz. cyt., s. 202’–203’; por. J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi 
Świętej…, dz. cyt., s. 153–163.
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zbawienia. Poprzez Krzyż człowiek zobaczył na nowo perspektywę 
swojego losu, swego na ziemi bytowania. Zobaczył, jak bardzo go umi-
łował Bóg. Zobaczył i stale widzi w świetle wiary, jak wielka jest jego 
własna wartość. Nauczył się człowiek swoją godność mierzyć miarą 
tej ofiary, jaką dla jego zbawienia złożył Bóg ze swojego Syna: «Tak 
Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każ-
dy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16)»”83. 
Oddając cześć Krzyżowi, Kościół – w modlitwach celebransa – wy-
znaje z wiarą, że przez Krzyż Chrystusa zostaliśmy zbawieni, zosta-
ła pokonana śmierć i grzech, i przyszło nowe życie. „Wszechmogący 
Boże, Twój Syn posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby 
wszyscy ludzie zostali zbawieni [...]” (kolekta). „Prosimy Cię, Boże, 
niech nas oczyści ze wszystkich grzechów ofiara Twojego Syna, któ-
ra na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata” (modlitwa nad da-
rami). „[...] Wszechmogący wieczny Boże. Ty postanowiłeś dokonać 
zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Na drzewie rajskim 
śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, 
a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został po-
konany, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa” (prefacja). „Posileni 
na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził 
do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś 
nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża” (modlitwa 
po Komunii). 

Słowo Boże, które jest kierowane do nas w Liturgii słowa, przy-
pomina najpierw, w pierwszym czytaniu wziętym z starotestamen-
talnej Księgi Liczb (Lb 21, 4b–9), wydarzenie związane z podwyż-
szeniem węża miedzianego na pustyni przez Mojżesza. Za św. Janem 
Ewangelistą cała chrześcijańska tradycja widzi symbol Krzyża Syna 
Człowieczego, znak powszechnego zbawienia i źródło życia wiecz-
nego. Ta zbawienna Ofiara Krzyża uobecnia się w każdej Euchary-
stii: „Składamy Ci [Boże] wśród dziękczynnych modłów tę żywą 

83  Jan Paweł II, Homilia w  czasie Mszy św. w  Mogile, Kraków–Nowa 
Huta, 9 czerwca 1979 r. 
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i  świętą Ofiarę. [...] przyjmij Ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze 
sobą” (Trzecia Modlitwa eucharystyczna); „Boże Ojcze, sprawując 
teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystu-
sa [...], składamy Ci Boże, Jego Ciało i Krew jako Ofiarę miłą Tobie 
i zbawienną dla całego świata” (czwarta Modlitwa eucharystyczna). 
W drugim czytaniu, będącym hymnem z Listu św. Pawła do Filipian 
(Flp 2, 6–11), zawarta jest cała tajemnica Wcielonego Syna Boże-
go: Jego bóstwo, Jego uniżenie, posłuszeństwo aż do śmierci krzyżo-
wej i Jego wywyższenie. To wszystko stanowi dla nas przypomnie-
nie i  zachętę do życia prawdziwie chrześcijańskiego. W  Ewangelii 
św. Jan (J 3, 13–17) poucza nas, iż podwyższenie na drzewie krzyża 
Syna Człowieczego jest wyjątkowym znakiem miłości Boga do lu-
dzi. „A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wy-
wyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jed-
norodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne”. Krzyż, który był zgorszeniem i głupstwem dla Żydów 
i Greków, dla chrześcijan stał się znakiem Bożych planów, wyzwo-
leniem z  grzechów, znakiem miłości Boga i  ludzi; krzyż prowadzi 
wreszcie do wywyższenia i chwały. „Gdy zostanę wywyższony nad 
ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32) (antyfona na Ko-
munię). 

*
Adoracja Krzyża Świętego w kaplicy Krzyża na Golgocie, według 

opisu pątniczki Egerii zawartym w dziele pt.: Itinerarium – Pielgrzym-
ka do miejsc świętych (IV wiek)84. 

„Ustawiają biskupowi katedrę na Golgocie, u Krzyża, który tam 
stoi. Biskup zasiada na katedrze i  stawiają przed nim stół przykry-
ty lnianą tkaniną. Wokół stają diakoni. Przynoszą srebrną, pozłacaną 
skrzynkę, w której jest święte drzewo Krzyża; otwierają i wyjmują jej 

84  Por. Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, w: Do Ziemi Świętej. Naj-
starsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej (IV–VIII w.), tłum i oprac. P. Iwaszkiewicz, 
Kraków 1996, s. 125–229; cytowany tu tekst znajduje się na s. 211n.
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zawartość: tak drzewo Krzyża, jak i tytuł (tabliczkę z napisem) kładą 
na stole.

Gdy już zostało to (wszystko) złożone na stole, biskup, siedząc, bierze 
mocno w ręce oba końce świętego drzewa, a diakoni, stojący woko-
ło, pilnują. Dlatego tak się pilnuje, bo jest zwyczajem, że każdy – tak 
wierni, jak i katechumeni – przystępuje pojedynczo, nachyla się nad 
stołem, całuje święte drzewo i odchodzi. Ponieważ niegdyś, nie wiem 
kiedy, jak mówią, ktoś odgryzł i ukradł cząstkę świętego drzewa, dla-
tego teraz diakoni, stojąc wokoło, pilnują, aby ktoś z przystępujących 
nie odważył się uczynić znowu tego samego.

I tak cały lud przychodzi, jeden po drugim; wszyscy się nachylają, 
dotykają Krzyża najpierw czołem, potem oczami; całują krzyż i tytuł, 
i przechodzą; nikt jednak rękami Krzyża nie dotyka.

Po ucałowaniu Krzyża podchodzą do diakona, który stojąc, trzy-
ma w ręku pierścień Salomona i ów róg, którego używano przy na-
maszczeniu królów. Całują ów róg i przypatrują się pierścieniowi. Od 
około godziny drugiej, aż do szóstej, przechodzi tu cały lud; wcho-
dzą jednymi drzwiami, przez inne wychodzą, ponieważ odbywa się 
to w miejscu, gdzie poprzedniego dnia, to jest dnia piątego (Wielki 
Czwartek), odprawiano Mszę (oblatio)”. 

 
* *

Episkopat Polski w Liście pasterskim na zakończenie Jubileuszu 
Odkupienia (9 marca 1984 roku), zatytułowanym Czym dla nas jest 
Krzyż85, napisał m.in.:

„Jezus, Bóg Człowiek umarł na Krzyżu za nasze grzechy, uczynił 
to z miłości do Boga i do człowieka. Został zawieszony na drzewie 
jako «przeklęty», aby nas uwolnić od przekleństwa (zob. Ga 3, 13). To, 
co było najbardziej wrogie człowiekowi, a mianowicie grzech, Jezus 
przezwyciężył właśnie na Krzyżu. Swą śmiercią na Krzyżu Chrystus 
uświęcił dotychczasowy znak hańby. Szubienica krzyża stała się znakiem 
zbawienia. Krzyż stał się odtąd raz na zawsze symbolem najwyższej 

85  Cyt. za: J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej…, dz. cyt., s. 161–163.
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miłości Boga ku wszystkim zagubionym w grzechu ludziom. Mamy 
przestać być uczestnikami grzechu, a  żyć dla sprawiedliwości (zob. 
1 P 2, 21). Chrystus powiedział: «Kto chce iść za Mną [...] niech weź-
mie swój krzyż» (Mt 16, 24). Idąc za Jezusem, chrześcijanin ma się 
chlubić z Krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat 
stał się ukrzyżowany dla nas, a my dla świata (zob. Ga 6, 14).

Dla nas, chrześcijan Krzyż jest równocześnie oparciem dla mo-
ralnego życia człowieka. Ukazuje on i przybliża zawsze i wszystkim naj-
wyższe wartości etyczne: miłość, ofiarność, bezinteresowność. Krzyż 
przeto spełnia najbardziej doniosłe zadanie wychowawcze: w domu, 
w szkole, we wszystkich miejscach pracy i życia społecznego.

To działanie Krzyża zaczęło się na naszej polskiej ziemi przed 
dziesięcioma wiekami. Przyjęliśmy w całej Ojczyźnie wymowny zwy-
czaj kreślenia na sobie znaku krzyża. Z wolnej i szczerej wdzięczności 
za zbawienie oraz z serdecznej miłości i czci do Jezusa Chrystusa po-
jawiły się w rozlicznych miejscach na naszej ziemi Krzyże, jako znaki 
wiary i miłości. Pojawiły się one wszędzie tam, gdzie żyli i pracowa-
li nasi przodkowie – chrześcijanie. Pojawiły się Krzyże na szczytach 
świątyń i przełęczach górskich, przy drogach, w domach mieszkalnych, 
w miejscach życia publicznego, w gmachu sejmu i w obiektach woj-
skowych, w zakładach pracy, urzędach, szpitalach, szkołach. Wszę-
dzie. Ten znak Chrystusa ukrzyżowanego był traktowany jak symbol 
największej świętości, wspomagający w życiu poszczególne jednostki, 
społeczeństwo, naród. Krzyż dodawał duchowych sił, wzywał do pra-
widłowego sposobu życia i działania, był w rękach oraz na piersiach 
bohaterów i władców Polski. Przekazywano Krzyż z największą czcią 
z pokolenia na pokolenie. Trzymano go mocno w rękach w chwilach 
dramatycznych, w chwilach przełomowych. W Krzyżu nasi Wiesz-
czowie widzieli gwarancję nadziei i  dowód narodowej tożsamości. 
W  wierności Krzyżowi upatrywali przejaw mądrości życia. «Krzyż 
na Golgocie nikogo nie zbawi, kto w swoim sercu Krzyża nie postawi» 
– uczył Adam Mickiewicz.

Kulturę polskiej ziemi tworzyli przede wszystkim chrześcijanie, 
a więc ludzie duchowo dojrzewający i rozwijający się pod wpływem 
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nauki Jezusa Chrystusa. Jest zatem zrozumiałe, że na naszej ojczystej 
ziemi tak często widniał Krzyż. Był on z Polakiem w czasach wolno-
ści, w latach zaborów i okupacji. Krzyż był umocnieniem, uszlachet-
nieniem, natchnieniem – bo zawsze był znakiem ratującej człowieka 
Miłości Boga.

W 1977 roku kardynał Karol Wojtyła mówił na temat głębokiej 
więzi Chrystusowego Krzyża i dziejów naszego narodu: «Zespolenie 
tajemnicy Krzyża i  tajemnicy Serca Matki Bożej Bolesnej wypełnia 
w szczególny sposób nasze dzieje, stanowi jakiś najgłębszy nurt życia 
duchowego Polaków, życia chrześcijańskiego na naszej ziemi».

Czy współczesne pokolenie może zrezygnować z  całego dorob-
ku dziejów, w które nieodstępnie wpisany jest Krzyż Chrystusa? Nikt 
przecież nie odważa się podcinać korzeni naszych najcenniejszych 
tradycji, naszej kultury, wszystkiego, co w  sensie moralnym decy-
duje o  Polsce. Nikt rozsądny nie sprzeciwia się temu, by w  szkole 
uczyć o  pierwszym hymnie Polaków, jakim była Bogurodzica. Nikt 
pod grozą śmieszności nie wykreśla z naszej wielkiej, rodzimej lite-
ratury jej nurtu religijnego. Wszak byłoby to pogwałceniem prawdy 
o przeszłości narodowej oraz sprzeniewierzeniem się temu, co stano-
wi istotnie o naszej narodowej tożsamości, a także o naszym wkładzie 
do kultury całego świata.

Padają czasem zdania o tolerancji, w imię której nie wolno przez 
symbole religijne dzielić społeczeństwa. Jest w tym jakieś nieporozu-
mienie. Jak powiedział jeden z naszych współczesnych, Krzyż wszę-
dzie jest «wielkim znakiem dodawania», znakiem, który łączy niebo 
z ziemią i ludzi między sobą. Krzyż Chrystusa jako znak zwycięstwa 
nad złem moralnym, a również triumfu nad cierpieniem i śmiercią, 
stał się międzyludzkim symbolem najszczytniejszym i przez wszyst-
kich zrozumiałym. Pojawił się na flagach, na szpitalach, na karetkach 
pogotowia. Nawet w  czasie działań wojennych osłania cierpiących 
i tych, którzy niosą ratunek rannym. Przez śmierć Chrystusa ze znaku 
hańby Krzyż przeobraził się w znak chwały: wykonywany ze szlachet-
nych metali, zawisa na piersiach osób zasłużonych jako odznaczenie. 
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Nie budzi to niczyjego zdziwienia ani sprzeciwu i jest praktykowane 
nawet w państwach o nastawieniu laickim.

Jako fakt szczególnie ważny podkreślmy to, że Krzyż, na którym 
z miłości umarł Syn Boży, jest znakiem sprzeciwu Boga wobec niena-
wiści, okrucieństwa, podłości i nietolerancji, które ludzi dzielą. Krzyż 
jest szkołą braterstwa i miłości, bo na nim dokonało się dzieło Pojed-
nania. Dlatego Krzyż Chrystusowy jest najważniejszą pomocą szkol-
ną w kształtowaniu właściwego, szlachetnego podejścia do człowieka, 
w wychowywaniu do człowieczeństwa pełnego.

Upominamy się o Krzyże w miejscach, gdzie wychowuje się mło-
de pokolenie, dzieci chrześcijańskiego w ogromnej większości naro-
du. Tym bardziej więc dbajmy o to, by Krzyż, jako najważniejszy znak 
naszej wiary i chrześcijańskiej moralności, znajdował się w naszych 
domach i czczony był w naszych sercach. Powtórzmy za kardynałem 
Karolem Wojtyłą, świętym papieżem Janem Pawłem II:

«Musimy Krzyżowi w  naszym polskim życiu, wszystkimi dro-
gami, które do tego stoją otworem, przywracać właściwe miejsce». 
Tak to odczuwał naród zawsze. Tak to widzi współczesne pokolenie 
wierzących Polaków. Tak to widzą katoliccy rodzice, którzy pragną 
w  chrześcijańskim duchu wychowywać swe dzieci, mając do tego 
prawo zagwarantowane ustawodawstwem polskim i ratyfikowanymi 
przez Polskę dokumentami o charakterze międzynarodowym”. 

* * *
Św. Jan Paweł II od pozdrowienia „krzyża wawelskiego, krzyża Ja-

dwigi” rozpoczął homilię wygłoszoną 10 czerwca 1987 roku, w czasie 
Mszy św. odprawianej w katedrze na Wawelu: 

„Ave Crux... 
Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa!
Kiedy na górze w Galilei Pan mówi do apostołów: «Dana Mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi» (Mt 28, 18), wówczas nasza myśl 
i serce zwraca się do Krzyża.
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To w Krzyżu jest moc Odkupienia człowieka, w imię której apo-
stołowie słyszą: Idźcie... nauczajcie wszystkie narody.

To w Krzyżu Chrystusa Bóg Trójjedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty 
stał się życiem dusz nieśmiertelnych. A początek tego życia stanowi 
chrzest. 

To w Krzyżu, w tym – po ludzku znaku hańby – stałeś się, o Chryste, 
Pasterzem naszych dusz i Panem dziejów.

Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa!
Ave Crux”86.

* * * *
O Krzyżu, gdy trwa „czas próby polskich sumień”, mówił w Sko-

czowie do Polaków Jan Paweł II w czasie Mszy św. odprawionej na 
wzgórzu „Kaplicówka”, podczas swojego krótkiego pobytu w Polsce 
w 1995 roku:

„Stat crux dum volvitur orbis [Krzyż trwa, choć zmienia się świat] 
–

Na drogach ludzkich sumień, nieraz tak trudnych i tak bardzo po-
wikłanych, Bóg postawił wielki drogowskaz, który życiu ludzkiemu 
nadaje kierunek i ostateczny sens. Jest nim krzyż Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa.

Nikt tak jak męczennicy nie zgłębił tajemnicy Chrystusowego 
krzyża. W ich życiu tajemnica Krzyża i jego moc objawia się w sposób 
szczególnie czytelny dla każdego człowieka. [...] Bądź pozdrowiony, 
Krzyżu Chrystusa!

Krzyż Chrystusowy to znak naszego zbawienia – znak naszej wia-
ry i  znak naszej nadziei. Pisze św. Paweł: «My głosimy Chrystusa 
ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla 
pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, [...] mocą Bożą i mądrością 
Bożą» (1 Kor 1, 23n). Krzyż przypomina nam cenę naszego zbawie-
nia. Mówi o tym, jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek 
– każdy człowiek! – skoro Bóg umiłował go aż po krzyż: «Umiłowawszy 

86  Cyt. za: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny 1979.1983.1987.1991.19 
5.1997.1999.2002. Przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 440.
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swoich na świecie, do końca ich umiłował» (J 13, 1). Jak wiele mówi 
nam to «do końca!» Tak miłuje Bóg – On miłuje człowieka «do koń-
ca», czego dowodem jest właśnie Chrystusowy krzyż. Czy można po-
zostać obojętnym wobec takiego dowodu miłości?

Drodzy Bracia i Siostry! Na naszej polskiej ziemi krzyż ma dłu-
gą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zbawienia, która 
wpisuje się w  historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest na-
ród. W okresach najcięższych dziejowych prób naród szukał i znaj-
dował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk właśnie 
w nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny 
mocą i mądrością Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać? [...] Dzi-
siaj, kiedy Polska kładzie podwaliny pod swój wolny i suwerenny byt 
– po tylu latach doświadczeń totalitaryzmu – [...] trzeba [...] zrobić 
dogłębny rachunek sumienia: Dokąd idziemy? W  którą stronę po-
dążają sumienia? Drodzy Bracia i Siostry – drodzy Rodacy! Na tym 
wielkim wirażu ojczystej historii, kiedy decyduje się przyszły kształt 
Rzeczypospolitej, papież – wasz rodak, nie przestaje was prosić, aby-
ście to dziedzictwo Chrystusowego krzyża na nowo z wiarą i miłością 
przyjęli. Abyście krzyż Chrystusa na nowo, w sposób wolny i dojrza-
ły wybrali, tak jak wybrał go kiedyś św. Jan Sarkander i tylu innych 
świętych i męczenników. Abyście podjęli odpowiedzialność za obec-
ność krzyża w życiu każdego i każdej z was, w życiu waszych rodzin 
i w życiu tej wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska. Brońcie go! Mówi 
bowiem Apostoł: «Przechowujemy [...] ten skarb w naczyniach gli-
nianych» (2 Kor 4, 7). Chrystus czeka na naszą odpowiedź...

Jaką odpowiedź da Chrystusowi Polska dzisiaj, na progu Wielkiego 
Jubileuszu Roku 2000?... Oto słowa pieśni wielkopostnej: 

«Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam, | Panie, Ty widzisz, krzyża 
się nie wstydzę.

Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, |  Bo na tym krzyżu 
Boga mego widzę...»”87.

87  Cyt. za: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, dz. cyt., s. 845–847.
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* * * * *
W Zakopanem, u stóp krzyża na Giewoncie, w uroczystość Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa 6 czerwca 1997 roku, w homilii wygło-
szonej w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej matki Bernardyny Marii Ja-
błońskiej i matki Marii Karłowskiej, papież Polak, św. Jan Paweł II, 
odwołując się do słów przeczytanej Ewangelii tego dnia: „Będą pa-
trzeć na Tego, którego przebili” (J 19, 37), powiedział m.in., że „te 
słowa kierują nasz wzrok ku Krzyżowi świętemu, ku drzewu krzyża, 
na którym zawisło Zbawienie świata. «Nauka bowiem Krzyża – jak 
pisze św. Paweł – która jest głupstwem dla świata, dla nas jest mocą 
Bożą» (por. 1 Kor 1, 18). Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podha-
la. I kiedy kończył się wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie 
wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. 
Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec moż-
na, iż ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa, 
i dalej: w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię 
od Tatr po Bałtyk. [...] 

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się 
na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. 
Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w wa-
szych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bo-
żej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicz-
nych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jeste-
śmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina 
nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój naj-
głębszy wyraz”88. 

* * * * * *

Wszechmogący Boże, 
Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć 
na krzyżu,
aby wszyscy ludzie zostali zbawieni,

88  Cyt. za: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny…, dz. cyt., s. 949–950.
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spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia,
mogli otrzymać jej owoce w niebie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków89. 

* * * * * * *

Kościół poucza, że Liturgia godzin – codzienna modlitwa Ludu Bo-
żego „najlepiej przygotowuje do owocnego sprawowania Eucharystii 
i ożywia odpowiednie usposobienie, jak wiarę, nadzieję, miłość, po-
bożność i ducha ofiary”90. 

A oto dwie modlitwy, spośród wielu, o krzyżu:

Boże, Ty w zgorszeniu krzyża objawiłeś swoją 
niewysłowioną mądrość,
spraw, abyśmy do głębi przeniknęli chwałę męki 
Twojego Syna
i z ufnością chlubili się Jego krzyżem.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków91.

Boże, nasz Ojcze, daj nam mądrość płynącą z krzyża,
abyśmy pouczeni przykładem 
Twojego cierpiącego Syna,
zawsze byli gotowi nieść Jego słodkie jarzmo.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków92.

89  MRP, dz. cyt., s. 203’.
90  Kongregacja Kultu Bożego, Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin, nr 12.
91  Liturgia godzin, t 4, Poznań 1988, s. 731 (Tydzień II. Piątek. Nieszpory, 
Modlitwa).
92  Liturgia godzin, t 4…, dz. cyt., s. 616 (Tydzień I. Piątek. Nieszpory, 
Modlitwa).



JEROZOLIMA.  

Bazylika Grobu Pańskiego.
Pusty Grób – 

 Chrystus zmartwychwstał 

Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie powstała z rozkazu cesa-
rza Konstantyna Wielkiego (i udziale matki imperatora, św. Heleny) na 
miejscu ukrzyżowania, grobu i zmartwychwstania Chrystusa. Jej budo-
wa, nadzorowana przez biskupa Makariusza, została rozpoczęta w 326 
roku, a dziesięć lat później świątynia została uroczyście przeznaczona 
do służby Bożej93. Ta wspaniała budowla składająca się z trzech głów-
nych części oraz z innych pomieszczeń i portyków była świadectwem 
kunsztu bizantyjskich architektów. Uroczyste oddanie bazyliki trwało 
od 14 do 21 września 335 roku i uczestniczył w nim cesarz Konstantyn. 
Stanowiła ona kompleks zabudowań, na który składały się części: Ana-
stasis, Kalwaria (Crux), ante Crucem i Martyrium.

Anastasis (grec. Άνάστασις – zmartwychwstanie) to kościół Zmar-
twychwstania Pańskiego, zbudowany w kształcie rotundy, gdzie znaj-
dował się pusty grób – świadek zmartwychwstałego Chrystusa. Nad 
Anastasis wznosiła się kopuła w formie półkuli; fasada rotundy, o sze-
rokości 32 m, była skierowana ku wschodowi. W tej świątyni spra-
wowano liturgię we wszystkie dni; tu przybywano w procesji nawet 
wtedy, gdy liturgia była sprawowana gdzie indziej. Podczas oktawy 

93  Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s. 65–81.
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paschalnej odbywały się na tym miejscu nauki mystagogiczne dla no-
woochrzczonych.

Kalwaria, zwana również Krzyżem (Crux), była kaplicą Krzyża 
Świętego wzniesioną na Golgocie, w miejscu, w którym znaleziony 
został Krzyż, w bezpośredniej bliskości Anastasis. Przylegała do Mar-
tyrium, a w jej bliskości odbywała się adoracja Krzyża św. w Wielki 
Piątek.

Ante Crucem (przed Krzyżem) był wielkim kwadratowym (30 
x  30 m) dziedzińcem otoczonym kolumnami, łączącym Anastasis 
z  Martyrium, do którego przylegało atrium zwane ogrodami Józe-
fa z Arymatei. Nazywano to miejsce „przed Krzyżem” dlatego, gdyż 
w południowo-wschodnim narożniku dziedzińca znajdowała się ska-
ła Golgoty, wznosząca się więcej niż cztery metry ponad posadzkę 
(775 m n.p.m.).

Słowem Martyrium określano wielką pięcionawową bazylikę, bę-
dącą katedrą jerozolimską. Zbudowana na miejscu, w którym Chry-
stus został ukrzyżowany, była nazywana także Ecclesia maiore – Ko-
ściołem większym. W krypcie tej bazyliki znajdowała się cysterna, 
w której św. Helena znalazła drzewo Krzyża; fasada zaś bazyliki się-
gała aż do rzymskiej ulicy Cardo Maximus94.

*
Św. Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej, 

w czasie Wielkiego Jubileuszu roku 2000, sprawował 26 marca „eucha-
rystyczną Ofiarę w tym najświętszym miejscu na ziemi”, w bazylice 
Grobu Pańskiego, o której, w czasie homilii, powiedział za św. Mar-
kiem (Mk 16, 6), iż jest miejscem, gdzie złożono Pana. Ale „Grób 
jest pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia w ludzkich 
dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez pra-

94  Por. W. Chrostowski, Miejsce ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, 
„Miejsca Święte” 2000, nr 4, s. 14; D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik po 
Ziemi Świętej, Kraków–Asyż 1982, s. 66n; A. Kuśmirek, Nowa Jerozolima, „Miejsca 
Święte” 2000, nr 4, s. 19; Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych, w: Do Ziemi Świętej. 
Najstarsze opisy…, dz. cyt., s. 186.
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wie dwa tysiące lat ten pusty grób dawał świadectwo o zwycięstwie 
Życia nad śmiercią. Wraz z  apostołami i  ewangelistami, z  Kościo-
łem żyjącym w każdym czasie i miejscu my także dajemy świadectwo 
i  głosimy: «Chrystus zmartwychwstał! Powstawszy z  martwych już 
więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy» (Rz 6, 9)”. 
Papież przypomniał, iż bazylika Grobu Świętego, czyli „starożytny 
kościół Anastasis, w którym mieści się zarówno pusty grób – znak 
zmartwychwstania, jak i Golgota – miejsce ukrzyżowania”, wyraziście 
pokazuje, że „Dobra Nowina o  zmartwychwstaniu nigdy nie może 
być oderwana od tajemnicy krzyża”.

* *
Papież Benedykt XVI, Następca Piotra, Biskup Rzymu, 15 maja 

2009 roku, podobnie jak w poranek wielkanocny Piotr i umiłowany 
uczeń Pański Jan udali się do pustego grobu, stanął „przed tym sa-
mym pustym grobem”, aby rozważyć tajemnicę Zmartwychwstania95. 
„Na wzór Apostoła chcę jeszcze raz ogłosić mężczyznom i kobietom 
naszych czasów, iż Kościół mocno wierzy, że Jezus Chrystus «został 
ukrzyżowany, umarł i został pogrzebany» i że «trzeciego dnia zmar-
twychwstał».[...] Stojąc w tym świętym miejscu i rozważając to zdu-
miewające wydarzenie, jakże moglibyśmy nie «przejąć się do głębi 
serca» (Dz 2, 37), podobnie jak ci, którzy jako pierwsi słyszeli Pio-
tra przemawiającego w dniu Pięćdziesiątnicy? To tu Chrystus umarł 
i zmartwychwstał, aby już nigdy więcej nie umrzeć. To tu dzieje ludz-
kości uległy decydującej zmianie. [...] Tutaj Chrystus, nowy Adam, 
nauczył nas, że ostatnie słowo nigdy nie należy do zła, że miłość jest 
silniejsza niż śmierć oraz, że nasza przyszłość i przyszłość całej ludz-
kości spoczywa w rękach wiernego i zapobiegliwego Boga. Pusty grób 
mówi nam o nadziei – nadziei, która nie zawodzi, ponieważ jest da-
rem Ducha życia (por. Rz 5, 5). [...] Ta prastara świątynia Anastasis 
(grec. zmartwychwstanie) jest niemym świadectwem zarówno naszej 
trudnej przeszłości z  jej porażkami, nieporozumieniami i  konflik-

95  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 7–8, s. 44–45.
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tami, jak i chwalebnej obietnicy, której światło wciąż wydobywa się 
z pustego grobu Chrystusa”96.

Wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa, „który żyje w Kościele, 
jako źródło nadziei” dla świata, gromadzi pielgrzymów na miejscu 
Bożego grobu –  pustego grobu Chrystusa w  Jerozolimie, będącego 
niemym świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. 

* * *
Formularz sprawowanej tu Mszy św., wzięty z uroczystości Zmar-

twychwstania Pańskiego97, przypomina ciągle na nowo uobecnianą 
w liturgii prawdę o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i Jego zmar-
twychwstanie oraz wskazuje pielgrzymom, jak mają przeżywać na co 
dzień to wielkie wydarzenie, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa. 

Na zakończenie obrzędów wstępnych kapłan „wygłasza orację, któ-
rą zwykło się nazywać kolektą, i w której wyraża się charakter cele-
bracji”: „Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś 
śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy ob-
chodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowie-
ni przez Ducha Świętego i mogli zmartwychwstać do nowego życia 
w światłości”98.

W Liturgii słowa, w pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich 
(Dz 10, 34a. 37–43), św. Piotr, dając świadectwo w imieniu Aposto-
łów, przedstawia życie i  misję, działalność Jezusa Chrystusa, której 
momentem zwrotnym była i jest tajemnica śmierci i zmartwychwsta-
nia. Każdy z uczniów Chrystusa Pana ma być świadkiem i głosicie-
lem tej prawdy. „A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co (Jezus) 
zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiw-
szy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia... On nam rozkazał 

96  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 7–8, s. 45.
97  Zob. MRP, Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. 
Msza w dzień…, dz. cyt., s. 184–185.
98 MRP, Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego. Msza 
w dzień…, dz. cyt., s. 184.
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ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych 
i umarłych”.

W drugim czytaniu, wziętym z Listu św. Pawła Apostoła do Kolo-
san (Kol 3, 1–4), św. Paweł poucza, iż każdy ochrzczony winien swo-
je życie układać w świetle prawdy o zmartwychwstaniu, które stanie 
się także naszym udziałem. Mamy jednakże pamiętać, abyśmy żyli 
w zjednoczeniu z Chrystusem. „Jeśliście razem z Chrystusem powsta-
li z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus... 
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Modlitwa nad 
darami wskazuje na eucharystyczną ofiarę, składaną w „pełni wiel-
kanocnej radości”, która sprawia, że Kościół „odradza się do nowego 
życia” i „nieustannie się karmi”. W prefacji Kościół, pełen wdzięczno-
ści i radości, dziękuje Bogu za cud zmartwychwstania Chrystusa i za 
Jego obecność wśród wierzących. Składamy dziękczynienie za to, że 
Chrystus, który zmartwychwstał, nadał sens naszemu życiu i umiera-
niu. Sławimy Pana, „prawdziwego Baranka”, za to, że „zgładził grzechy 
świata”, że „przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwych-
wstając przywrócił nam życie”. 

Ewangelia uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego ukazuje 
świadków pustego grobu, niewiasty i apostołów, którzy „pierwszego 
dnia po szabacie” rozgłosili radosną nowinę o Panu, który „powstał 
z martwych”. Dla uczniów Chrystusa przez wieki i w naszych czasach 
nie tylko coroczne świętowanie Wielkiej Nocy, ale i każda niedziela 
w roku jest pamiątką zmartwychwstania Pana. Modlitwa po Komunii 
uczy, że Bóg „przez wielkanocne sakramenty” udzielił swojemu Ko-
ściołowi „nowego życia” oraz jest błaganiem, aby otaczał go nieustan-
nie swoją opieką i doprowadził do chwały zmartwychwstania.

* * * *
Św. Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej zakończył 

swoją homilię we Mszy św. w  bazylice Grobu Świętego (26 marca 
2000 roku), wezwaniem skierowanym do całego Kościoła:

„Z tego miejsca, gdzie zmartwychwstanie zostało ogłoszone naj-
pierw niewiastom, a później apostołom, wzywam usilnie wszystkich 
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członków Kościoła, aby na nowo przyrzekli posłuszeństwo Bożemu 
nakazowi niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. U zarania nowego 
tysiąclecia ogromna jest potrzeba głoszenia na dachach Dobrej No-
winy o tym, iż «tak [...] Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne» (J 3, 16). «Panie, [...] Ty masz słowa życia wiecznego» 
(J 6, 68). Dzisiaj jako niegodny Następca Piotra pragnę powtórzyć te 
słowa, gdy sprawujemy eucharystyczną Ofiarę w tym najświętszym 
miejscu na ziemi. Wraz z całą odkupioną ludzkością powtarzam sło-
wa, którymi Rybak Piotr przemówił do Chrystusa, Syna Boga Żywego: 
«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6, 68).

Christós anésti. Chrystus zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał!”99.

* * * * *
Temat pustego grobu jako znaku zmartwychwstania Chrystusa 

jest obecny w polskich pieśniach wielkanocnych, które są śpiewane 
podczas Eucharystii w okresie pięćdziesiątnicy paschalnej – w okre-
sie Wielkanocnym. W  pieśni: 1. Chrystus zmartwychwstał jest...,  
3. Trzy Marie poszły..., 6. Gdy nad grobem stały, | rzekł im anioł bia-
ły: |  Nie bójcie się, Maryje, |  zmartwychwstał Pan i  żyje! Alleluja!  
7. Jezusa szukacie? | Tu Go nie znajdziecie; | wstał-ci z martwych, 
grób pusty. | Oto złożone chusty. Alleluja!100. 

W pieśni: Nadzieja nasza w Zmartwychwstałym..., 1. Alleluja, pusty 
grób, bowiem Pana nie ma w nim. Alleluja, powstał już i zmartwych-
wstał, aby żyć101. W pieśni: 1. Nie zna śmierci Pan żywota, 3. Próżno, 
straże, grób strzeżecie! | Już Go tutaj nie znajdziecie; | wstał, przeniknął 
skalne mury | Bóg natury. Alleluja!102. 

99  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 21 (2000), nr 5, s. 37.
100  Por. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Kraków 2015, nr pieśni 179 (dalej 
Siedlecki i nr pieśni).
101  Siedlecki 183.
102  Siedlecki 184.
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W tzw. sekwencji wielkanocnej: 1. Niech w  radosne święto...,  
5. Pana już żywego | grób widziałam pusty | i anielskich świadków |  
i złożone chusty103. 

W innej wersji sekwencji wielkanocnej: 1. Niech w święto radosne..., |  
5. Żywego już Pana widziałam grób pusty |  i świadków anielskich, 
i odzież, i chusty104. 

W pieśni wielkanocnej: 1. Otrzyjcie już łzy płaczący..., | 2. Darmo 
kamień wagi wielkiej | Żydzi na grób wtoczyli, | darmo dla pewności 
wszelkiej | zbrojnej straży użyli. | Na nic straż, pieczęć i skała | nad 
grobem Pana się zdała. | 3. Bóg Wszechmocny, Bóg natury, | wyższy 
nad wszystkie twory, | wstaje z grobu, kruszy mury, | nie zna żadnej 
zapory. | Zdjęta trwoga straż upada | i prawie sobą nie włada105. 

W ósmej zwrotce pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał znajdujemy 
słowa: 8. Potem swą mocą zmartwychwstał, | pieczęci z grobu nie ru-
szał, | na stróże wielki strach powstał. | Alleluja, alleluja106. 

W pieśni Zwycięzca śmierci, piekła i  szatana Kościół w Polsce wy-
śpiewuje prawdę o zmartwychwstaniu Pana i prosi Go o umocnienie 
w wierze107: 1. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, | wychodzi z gro-
bu dnia trzeciego z rana. | Naród niewierny trwoży się przestrasza, na 
cud Jonasza. Alleluja! | 2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, 
| anioł zstępuje, niewiasty pociesza: | „Patrzcie, tak mówi, grób ten 
pusty został, | Pan zmartwychpowstał”. Alleluja! | 3. Ustąpcie od nas 
smutki i trosk fale, | gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale; | Ojcu 
swojemu już uczynił zadość, | nam niesie radość. Alleluja! | 4. Cie-
szy swych uczniów, którzy wierni byli, | utwierdza w wierze, aby nie 
wątpili; | obcuje z nimi, daje nauk wiele | o swym Kościele. Alleluja. |  
9. Więc potargawszy nałogi grzechowe, | Chrystusa wzorem wiedźmy 
życie nowe, | z dala mijając nieszczęść naszych groby, | miejsca, osoby. 
Alleluja! 10. Przez Twe chwalebne, Chryste zmartwychwstanie, | daj 

103  Siedlecki 185.
104  Siedlecki 186.
105  Siedlecki 188.
106  Siedlecki 193.
107  Siedlecki 198.
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w łasce Twojej stateczne wytrwanie | i niech tak w chwale, jakoś Ty, 
równie my| zmartwychwstaniemy. Alleluja!

W bazylice Grobu Bożego w Miechowie, w piątek po drugiej nie-
dzieli wielkanocnej, czyli Miłosierdzia Bożego (przed Soborem Waty-
kańskim II nazywanej „Białą”) jest obchodzone święto Świętego Gro-
bu Pana naszego Jezusa Chrystusa (Sacri sepulcri Domini Nostri Iesu 
Christi). Kolekta (kiedyś nazywana Oratio) brzmi: 

Panie Jezu Chryste, który za nas poniosłeś śmierć
i złożony w grobie, trzeciego dnia zmartwychwstałeś,
spraw, abyśmy czcząc pamięć Twojego grobu,
stali się uczestnikami chwały zmartwychwstania.
Który żyjesz i królujesz108.
     

Boże, Ty co roku dajesz nam przeżywać radość
z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego,
spraw łaskawie, abyśmy przez święta, 
które obchodzimy na ziemi,
doszli do szczęścia wiecznego109.

108  Zob. Mszał rzymski łacińsko-polski, Paris 1968, s. 177–178. 
109  MRP, Środa w oktawie Wielkanocy. Kolekta…, dz. cyt., s. 188. 



NAD JEZIOREM GENEZARET. 

Kościół Prymatu –  
Świadectwo wiary Piotra 

Pielgrzymi szlak po ziemskiej Ojczyźnie naszego Zbawiciela pro-
wadzi pobożnych pątników nad jezioro Genezaret, gdzie na nad-
brzeżnej skale, w odległości ok. 200 m od Tabgha w kierunku Ka-
farnaum, wznosi się zbudowana w 1933 roku na ruinach starożytnej 
budowli, wspominanej przez pątniczkę Egerię (IV wiek), kaplica 
zwana Kościołem Prymatu. Jest to miejsce, gdzie Zmartwychwsta-
ły Jezus spotkał Apostołów po ich nieudanym nocnym połowie, po-
lecając im ponowne zarzucenie sieci, które tym razem napełniły się 
mnóstwem ryb. Kaplica ta upamiętnia nadanie Piotrowi przez Jezusa 
władzy pasterskiej nad swoim Kościołem, czyli prymatu (pierwszeń-
stwa)110. Wydarzenie to opisuje w Liturgii słowa Ewangelia (J 21, 15–
19) formularza mszalnego poświęconego Świętemu Piotrowi Aposto-
łowi111, ukazująca zmartwychwstałego Chrystusa, który, powierzając 
Piotrowi swoją owczarnię, zapytał go trzykrotnie: „Szymonie, synu 
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”; „Szymonie, synu Jana, 
czy miłujesz Mnie?”; „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Po 
otrzymaniu trzykrotnego wyznania miłości, z których trzecie stano-
wi treść śpiewu Alleluja przed Ewangelią: „Panie, Ty wiesz wszystko, 

110  Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s. 305–307.
111  Zob. MRP, 22 lutego. Katedry św. Piotra, Apostoła…, dz. cyt., s. 31’–32’.
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Ty wiesz, że Ciebie miłuję” – Pan powiedział mu: „Paś baranki moje. 
Paś owce moje” (por. J 21, 15–19). 

Wraz z całym Kościołem czcimy św. Piotra, który zwał się wcze-
śniej Szymonem, a któremu Pan nadał imię Kefas (Opoka) i powierzył 
mu szczególną misję do spełnienia, czyniąc go świadkiem ważnych 
wydarzeń i  wspierając go nadzwyczajnymi znakami dokonywany-
mi przez Piotra (por. pierwsze czytanie: Dz 9, 36 – 10, 1–23). Piotr 
był obecny na Górze Przemienienia; słyszał zapowiedź Męki swoje-
go Mistrza i  Nauczyciela; był dopuszczony do przeżywania udręki 
Pana w Ogrójcu; spotykał Zmartwychwstałego, który uczynił go gło-
wą swojego Kościoła. Kolekta, pierwsza modlitwa Mszy św. ku czci 
św. Piotra, potwierdza prawdę, iż Pan Bóg zbudował „swój Kościół 
na wierze apostoła Piotra”, „aby wśród zamętu świata nasza wiara po-
została nienaruszona”.

Św. Piotr Apostoł, po wniebowstąpieniu Pana, objął przewodni-
czenie, maleńkiej początkowo, wspólnocie uczniów Chrystusa w po-
dejmowaniu decyzji i kierowaniu jej losami. Stał się przedstawicielem 
Dwunastu nie tylko przed ówczesnymi władzami, ale także przed całą 
społecznością i wewnątrz pierwotnej gminy jerozolimskiej. Św. Piotr 
jest autorem dwóch Listów, które weszły do tzw. kanonu Pism Nowe-
go Testamentu, w których przekazał wiele cennych rad nie tylko dla 
wszystkich wiernych, ale także pasterzom, odpowiedzialnym za wspól-
notę Kościoła. „Starszych, którzy są wśród was, proszę, jako również 
starszy i świadek cierpień Chrystusa, a także uczestnik chwały, która 
ma się objawić: Paście Boże stado, które jest przy was, nie z przymu-
su, ale dobrowolnie, zgodnie z wolą Bożą; nie ze względu na niego-
dziwe zyski, ale z oddaniem! Nie nadużywajcie władzy nad powie-
rzonymi wam ludźmi, lecz stańcie się wzorem dla owczarni” (drugie 
czytanie: 1 P 5, 1–4). Dlatego Kościół, składając dary ofiarne, zanosi 
do Boga modlitwę, aby zachowując „wiarę przekazaną przez świętego 
Piotra”, mógł „pod jego przewodnictwem” osiągnąć „wieczne dzie-
dzictwo” (modlitwa nad darami). W Modlitwie eucharystycznej Ko-
ściół składa dziękczynienie Bogu Ojcu za Jezusa Chrystusa, którego 
dał nam poznać przez życie i posługę Piotra i pozostałych Apostołów 
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oraz ich następców, mówiąc: „Ty bowiem, wiekuisty Pasterzu, nie 
opuszczasz swojej owczarni, lecz przez świętych Apostołów otaczasz 
ją nieustanną opieką, aby kierowali nią ci zwierzchnicy, którym jako 
namiestnikom swojego Syna zleciłeś władzę pasterską”112. 

Lud Boży, składając w święto Piotra Apostoła ofiarę eucharystyczną 
na miejscu, na którym, według tradycji, stał się on głową Kościoła, 
prosi w modlitwie po Komunii, aby udział w zbawiennym Sakramen-
cie Ciała i Krwi Chrystusa „utwierdził nas w jedności i pokoju”.

*
Św. Jan Paweł II swoje przemówienie na inaugurację pontyfikatu 

(22 października 1978 roku) rozpoczął słowami: „«Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga żywego» – te słowa powiedział kiedyś w pobliżu Betsaidy 
Filipowej Szymon syn Jony. Wypowiedział je swoim językiem, z głę-
bokim przeświadczeniem – ale słowa te nie wyszły od Niego. «Ciało 
i krew nie objawiły ci tego, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech». 
Były to słowa wiary. Słowa te znaczą początek posłannictwa Piotro-
wego w dziejach zbawienia, w dziejach Ludu Bożego. Wraz z tym wy-
znaniem dzieje te miały przyoblec się w historyczny kształt Kościoła. 
Ten kształt wyrasta z tych właśnie słów wiary i nawiązuje do człowie-
ka, który je wypowiedział: «Ty jesteś Piotr – skała, opoka – i na Tobie 
zbuduję Kościół mój». 

W dniu dzisiejszym na tym miejscu muszą ponownie odezwać się 
te same słowa: «Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego» – one przede 
wszystkim. W treści tych słów otwiera się przed oczyma naszymi ta-
jemnica Boga żywego, którą przybliżył Syn. Nikt nie przybliżył lu-
dziom Boga żywego, nikt Go nie objawił – tylko On. Jesteśmy w na-
szym poznaniu Boga, w naszym dążeniu do Boga bez reszty związani 
potęgą tych słów: «Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca» (J 14, 9). Nie-
ogarniony, niezgłębiony, niepojęty, niewysłowiony, stał się nam bliski 
w  Jezusie Chrystusie, Jednorodzonym Synu, narodzonym z  Maryi 
Dziewicy w stajni betlejemskiej.

112  MRP, dz. cyt., s. 84* – 1. Prefacja o Apostołach (67). 
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Wy wszyscy, którzy szukacie Boga, Wy wszyscy, którzy wierzycie, 
i Wy, którzy wątpicie, i wy, którzy przeczycie, przyjmijcie dziś raz jesz-
cze z tego miejsca słowa wypowiedziane ongiś przez Szymona Piotra. 
W tych słowach jest wiara Kościoła. I w tych słowach jest nowa i osta-
teczna prawda o  człowieku: Syn Boga żywego. «Tyś jest Chrystus, 
Syn Boga żywego». Dzisiaj wypada nowemu Biskupowi Rzymu wejść 
w posłannictwo Piotra. Bo Piotr Apostoł tu na tym miejscu spełniał 
swe posłannictwo i tu go dokonał. Pan zwrócił się do Niego i rzekł: 
«Gdy byłeś młodszy, przepasywałeś się i chodziłeś, kędy chciałeś, lecz 
kiedy się zestarzejesz, kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie 
chcesz». I Piotr został poprowadzony do Rzymu. Może nie chciał tu 
iść ten rybak galilejski. Może wolałby zostać nad jeziorem Geneza-
ret przy swoich łodziach i  przy swoich sieciach. A  jednak poszedł. 
Piękne podanie (ujęte również w formę wspaniałej powieści Henryka 
Sienkiewicza) głosi, że kiedy w czasie prześladowań za Nerona chciał 
stąd odejść, pan sam stanął mu na drodze, a gdy Piotr zapytał: «Quo 
vadis, Domine?», odpowiedział: «Idę do Rzymu, aby mnie tutaj dru-
gi raz ukrzyżowano». I Piotr zawrócił z drogi – i został w Rzymie do 
końca, aż go tu na podobieństwo Chrystusa ukrzyżowano.

Odtąd Rzym stał się Stolicą Piotrową, na którą wstępowali coraz 
to nowi biskupi. Dziś również wstępuje na nią nowy Biskup Rzymu, 
przejęty głębokim drżeniem w  poczuciu swej niegodności, wobec 
wielkości nowego powołania i uniwersalnego posłannictwa związa-
nego z tą rzymską stolicą. Wstępuje na stolicę rzymską biskup, który 
nie jest rzymianinem, jest synem narodu polskiego. Z tą chwilą sta-
je się także rzymianinem, nawiązując do tysiącletniej tradycji swego 
narodu, który zawsze był związany ze Stolicą Piotrową – i pozostał jej 
wierny. Niezbadane są wyroki Bożej Opatrzności”113.

113  Por. Niedziela, 22 października 1978. Na rozpoczęcie pontyfikatu: 
Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 1, 2…, 
dz. cyt., s. 13n; Ośrodek Duszpasterski dla Pielgrzymów: „CORDA CORDI”, Vo-
cem meam audient. Przemówienie Ojca Świętego…, dz. cyt.; J. Janicki, „Pamiątka 
Pana” w Ziemi Świętej…, dz. cyt., s. 234.



76  

* *
Papież Benedykt XVI w czasie swojego pobytu w naszej Ojczyź-

nie, przekazał (nie tylko) polskiej młodzieży ważne przesłanie na spo-
tkaniu na Błoniach Krakowskich, 27 maja 2006 roku: 

„Drodzy Przyjaciele, [...] co to znaczy budować na skale? Budować 
na skale to także budować na Piotrze i z Piotrem. Przecież to do niego 
Pan powiedział: «Ty jesteś Piotr, skała i na tej skale zbuduję mój Ko-
ściół, a bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16, 16) Jeśli Chrystus, 
Skała, kamień żywy i drogocenny nazywa swojego Apostoła skałą, to 
znaczy, że chce, żeby Piotr, a razem z nim Kościół cały, był widzialnym 
znakiem jedynego Zbawcy i Pana. Tu, w Krakowie, umiłowanym mie-
ście mojego Poprzednika Jana Pawła II, słowa o budowaniu na Piotrze 
i z Piotrem oczywiście nikogo nie dziwią. Dlatego mówię wam: nie lę-
kajcie się budować waszego życia w Kościele i z Kościołem! Bądźcie 
dumni z miłości do Piotra i do Kościoła, który został mu powierzony! 
Nie dajcie się zwieść tym, którzy chcą przeciwstawić Chrystusa Ko-
ściołowi! Jedna jest skała, na której warto budować dom. Tą skałą jest 
Chrystus. Jedna jest skała, na której warto oprzeć wszystko. Tą skałą 
jest ten, do którego Chrystus rzekł: «Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej 
Skale zbuduję Kościół mój» (Mt 16, 18). Wy młodzi poznaliście do-
brze Piotra naszych czasów. Dlatego nie zapomnijcie, że ani ten Piotr, 
który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca, ani ten, któ-
ry teraz stoi przed wami, ani żaden następny Piotr nigdy nie wystąpi 
przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwałego domu na skale. Co 
więcej, sercem i obiema rękami będzie wam pomagał budować życie 
na Chrystusie i z Chrystusem”114. 

* * *
W Liturgii godzin, która „najlepiej przygotowuje do owocnego 

sprawowania Eucharystii i  ożywia odpowiednie usposobienie, jak 

114  Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI skierowane do młodzieży 
podczas spotkania na Błoniach Krakowskich 27 maja 2006 roku, w: Benedykt XVI, 
Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25–28 maja 2006, Warszawa 2006, 
s. 74n. 
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wiarę, nadzieję, miłość, pobożność i ducha ofiary”115, hymny poszcze-
gólnych godzin pogłębiają prawdę wiary przeżywaną w ramach roku 
liturgicznego. Hymn Godziny czytań święta Katedry Świętego Piotra 
Apostoła (22 lutego) tak poucza nas o Świętym Piotrze – pierwszym 
papieżu:

1.  Piotrze, opoko Bożego Kościoła, 
 Kluczniku nieba, stróżu bram zbawienia,
 Jezus cię wybrał i złożył w twe ręce
 Najwyższą władzę.

2.  Z ludzkiej słabości zaparłeś się Mistrza, 
 Lecz gorzko płacząc odkupiłeś winę;
 Odtąd swych braci umacniasz w jedności 
 Prawdziwej wiary.

3.  Jesteś rybakiem królestwa wieczności, 
 Więc zapuść sieci, by wyłowić ludzi 
 Z mrocznych odmętów pokusy i kłamstwa 
 Dawnego wroga.

4. Pośród nawałnic i groźnej wichury
 Sterujesz łodzią, która skarb zawiera
 Bożej miłości i wiecznej nadziei
 Całego świata.

5.  Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni 
 Niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego;
 Niech nam modlitwa pierwszego papieża 
 Wyjedna łaskę. Amen116. 

115  Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin…, dz. cyt., nr 12.
116  22 lutego. Katedry Świętego Piotra Apostoła. Godzina czytań. Hymn,  
w: Liturgia godzin, t. 2…, dz. cyt., s. 1258.
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* * * *

Wszechmogący Boże,
Ty zbudowałeś swój Kościół 
na wierze apostoła Piotra,
spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara 
pozostała nienaruszona.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków117.

117  MRP, dz. cyt., s. 31’.



JEROZOLIMA.  
Kościół in Gallicantu. 

Zaparcie się i skrucha  
św. Piotra

Papież Franciszek ogłosił w dniu 11 kwietnia 2015 roku, w ba-
zylice św. Piotra w Rzymie, w wigilię drugiej niedzieli wielkanocnej, 
czyli święta Miłosierdzia Bożego, Listem (bullą) Misericordiae Vultus 
(Oblicze miłosierdzia) – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który 
Kościół będzie przeżywał od 8 grudnia 2015, a zakończy 20 listopa-
da 2016 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Papież – Biskup Rzymu118, wszystkim, „którzy będą czytać ten list”, 
przesłał życzenie łaski, miłosierdzia i pokoju oraz uzasadnił, że ogło-
szony przez niego „Rok Święty Nadzwyczajny jest po to, aby w co-
dzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze [Bóg] Ojciec rozcią-
ga nad nami. W tym Jubileuszu dajmy się Bogu zaskoczyć. On nigdy 
nie przestaje otwierać drzwi swojego serca, by powtarzać, że nas ko-
cha i że chce dzielić z nami swoje życie”. Bóg „bogaty w miłosierdzie” 
(por Ef 2, 4), „Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę 
i wierność” (Wj 34, 6), w „pełni czasów” (por Ga 4, 4), zesłał swo-
jego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam swoją 

118  Por. Ojciec Święty Franciszek, Bulla Misericordiae Vultus o nadzwy-
czajnym Jubileuszu Miłosierdzia (11 IV 2015), nr 3–5.
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miłość: „Kto widzi Syna, widzi też i Ojca” (por. J 14, 9). Miłosierdzie 
Boga objawił wszystkim ludziom Jezus Chrystus swoimi słowami, 
gestami i całą swoją osobą; „ono stało się żywe, widoczne i osiągnę-
ło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu”. Dlatego też ziemska ojczyzna 
Jezusa, czyli Ziemia Święta, którą od wieków nawiedzają pielgrzymi 
z całego świata, to taka przestrzeń, która przechowuje „znaki nad-
zwyczajnych zbawczych interwencji Boga”. W takich „świętych prze-
strzeniach”, spotkanie z Bożą rzeczywistością może się stać „przeży-
ciem głębszym niż to, jakie dostępne jest zwykle w niezmierzonych 
obszarach kosmosu”119. Pielgrzymi, udając się do Ziemi Świętej, oglą-
dają i modlą się „w najważniejszych miejscach, które w Starym i No-
wym Testamencie były świadkami Bożych interwencji aż po naj-
większą z nich, czyli po tajemnicę Wcielenia i Paschy Chrystusa”120. 
„Dzięki Wcieleniu Syna Bożego, poznajemy w Chrystusie, jak Bóg 
umiłował świat, człowieka; przez czyny i słowa Jezusa, «niewidzialne 
przymioty Boga», stają się w sposób szczególny «widzialne», niepo-
równanie bardziej niż poprzez wszystkie inne dzieła. W ten też spo-
sób staje się w Chrystusie i przez Chrystusa szczególnie «widzialny» 
Bóg w swoim miłosierdziu”121. 

Pobożni pielgrzymi „zobaczą” oczami wiary i „doświadczą” w swo-
ich sercach „bogatego w swoim miłosierdziu Boga”, kiedy pątnicza dro-
ga w Jerozolimie zaprowadzi ich na wschodnie zbocze góry Syjon, do 
znajdującego się tam kościoła pod wezwaniem św. Piotra in Gallicantu 
(z łaciny: „tam, gdzie kogut zapiał”)122. Sanktuarium i rozległy wokół 
teren należy do oo. asumpcjonistów, na którym można zobaczyć wiele 
śladów chrześcijańskiej Jerozolimy, takich jak: dom z V wieku, różne 
fragmenty architektoniczne z epoki chrześcijańskiej, cmentarz, ulicz-
kę z czasów bizantyjskich oraz kamienne schody ze starożytnej drogi, 

119  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 2
120  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 4.
121  Jan Paweł II, Encyklika o Bożym Miłosierdziu Dives in Misericordia 
(30 XI 1980), nr 2.
122  Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s.105n; L. D. 
Chrupcała, Jerozolima miasto nadziei, Kraków 2008, s. 158–160.
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która prowadziła z Syjonu do sadzawki Siloe. Wielu teologów uważa, 
że tą drogą, po Ostatniej Wieczerzy, zszedł Jezus z Apostołami do Get-
semani i  tędy prawdopodobnie, po pojmaniu, zaprowadzono Jezusa 
do rezydencji najwyższego kapłana. Ojcowie asumpcjoniści, kustosze 
sanktuarium, uważają, że tu właśnie, na ich obecnym terenie, znaj-
dował się pałac najwyższego arcykapłana Kajfasza, na którym w epo-
ce bizantyjskiej (V wiek) wzniesiono kościół św. Piotra, wspominany 
przez starożytnych pielgrzymów. Grotę znajdującą się pod kościołem 
tradycja wskazywała jako miejsce, gdzie Piotr Apostoł opłakiwał zdra-
dę Chrystusa. Ewangelista Mateusz zwięźle opisał postawę Piotra po 
zaparciu się swego Mistrza: „Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który 
powiedział: «Nim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wy-
szedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Mt 26, 75). Obecnie istniejący 
kościół, wybudowany w 1933 roku, wznosi się nad tą grotą, która słu-
żyła w starożytności jako miejsce kultu, o czym mogą świadczyć małe 
krzyże namalowane na jej ścianach. I tak jak tradycja chrześcijańska 
przekazywała przez całe wieki, również współczesne sanktuarium 
upamiętnia skruchę św. Piotra w miejscu, gdzie kogut zapiał. 

Postawę św. Piotra w czasie męki Chrystusa Pana, a przede wszyst-
kim jego zaparcie się swego Mistrza, ale i późniejsza postawa skruchy 
jest ukazana w czasie odczytywania (bądź śpiewu) opisu Męki Pań-
skiej (według Synoptyków, tzn. Mateusza, Marka i Łukasza) w Litur-
gii słowa Niedzieli Palmowej, czyli Męki Pańskiej oraz w Wielki Piątek 
Męki Pańskiej, a także w Ewangelii Wielkiego Wtorku123. „Męka na-
szego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza”, odczytywa-
na w Niedzielę Palmową w tzw. roku A, ukazuje Piotra, który na zapo-
wiedź Chrystusa, iż wszyscy Apostołowie zwątpią w Niego i rozproszą 
się, stwierdza: „«Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwąt-
pię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim 
kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi 
przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie też mówili 

123  Por. Lekcjonarz mszalny. T. 2, Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocny, 
Poznań–Warszawa 1991, s. 170–204, 207–210.
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wszyscy uczniowie” (Mt 26, 33–35). Po osądzeniu Jezusa przez Wy-
soką Radę Piotr zapiera się swego Mistrza i Nauczyciela przed jedną 
i drugą służącą, przed tymi, „którzy tam stali” (na dziedzińcu), mó-
wiąc: „Nie znam tego Człowieka”. „A natychmiast zapiał kogut. Wspo-
mniał Piotr na słowo Jezusa, który powiedział: «Nim kogut zapieje, 
trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” 
(Mt 26, 74n). W liturgicznym roku B, w Ewangelii według św. Marka, 
zapowiedź zaparcia się Piotra ma miejsce w drodze na Górę Oliwną, 
gdy Chrystus stwierdza: „Wszyscy zwątpicie [we Mnie]”, Piotr zapew-
nia: „«Choćby wszyscy zwątpili, to na pewno nie ja». Odpowiedział 
mu Jezus: «Zaprawdę powiadam ci: dzisiaj, tej nocy, zanim kogut dwa 
razy zapieje, ty trzy razy się Mnie wyprzesz». Lecz on tym bardziej za-
pewniał: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». 
Wszyscy zresztą tak samo mówili” (Mk 14, 29–31). Wieczorem, kiedy 
Chrystus był sądzony przed Sanhedrynem, a Piotr stał na dziedziń-
cu, na zarzut jednej ze służących najwyższego kapłana, powtórzony 
potem przed innymi, „którzy tam stali”, i po raz trzeci na zarzut tych, 
„którzy tam stali” – Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa, a kogut po-
wtórnie zapiał. Ewangelista Marek napisał: „Wspomniał Piotr na sło-
wa, które mu powiedział Jezus: «Pierwej, nim kogut dwa razy zapie-
je, trzy razy Mnie się wyprzesz». I wybuchnął płaczem” (Mk 14, 72). 
W liturgicznym roku C, w opisie Męki Pańskiej według św. Łukasza, 
na obietnicę Boskiego Nauczyciela: „«Szymonie, Szymonie, oto szatan 
domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale Ja prosiłem za tobą, 
żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich bra-
ci», Piotr zapewniał: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzie-
nia i na śmierć». Lecz Jezus mu odpowiedział: «Powiadam ci, Piotrze, 
nim zapieje dziś kogut, ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz» 
(Łk 22, 31–34). Gdy Jezus został schwytany i zaprowadzony do domu 
najwyższego kapłana, Piotr „szedł z daleka” i znalazł się „na środku 
dziedzińca”, przy ognisku, przy którym jakaś służąca oskarżyła go, że 
„był razem z Nim”. Piotr zaprzeczył. Zaparł się Jezusa powtórnie, gdy 
po chwili „ktoś inny” go oskarżył, że jest „jednym z nich”. „Po upły-



  83

wie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: «Na 
pewno i ten był razem z Nim, jest przecież Galilejczykiem». Piotr zaś 
rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I natychmiast, gdy on jesz-
cze mówił, zapiał kogut. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspo-
mniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, nim kogut za-
pieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko 
zapłakał” (Łk 22, 59–62). W Wielki Piątek, w opisie Męki Pańskiej, św. 
Jan pokazuje scenę zaparcia się Szymona Piotra, który, idąc za pojma-
nym przez kohortę i trybuna razem ze strażnikami żydowskimi, Je-
zusem – musiał zatrzymać się przed bramą, na zewnątrz dziedzińca 
pałacu arcykapłana. Dzięki jednakże drugiemu uczniowi Pana (Jano-
wi?), znanemu arcykapłanowi, „który pomówił z odźwierną”, Piotr zo-
stał wprowadzony do środka. Służąca odźwierna zaraz oskarżyła Pio-
tra o to, że jest jednym z uczniów Jezusa, na co Piotr zaprzeczył. Piotr 
zaparł się Jezusa także wtedy, gdy grupa ludzi z dziedzińca zapytała go 
o przynależność do Jezusa oraz gdy uczynił to „jeden ze sług arcyka-
płana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho. „Piotr znowu zaprze-
czył, i zaraz zapiał kogut” (J 18, 15–18. 25–27). Ewangelista Jan nic 
nie mówi o skrusze Piotra, a zapowiedź zaparcia się Piotra, której nie 
znajdujemy w opisie Męki Pańskiej, jest zamieszczona w tekście po-
święconym Ostatniej Wieczerzy, i odczytywana w Ewangelii Wielkie-
go Wtorku. W dialogu z Jezusem Apostołowie dowiadują się, że Pan 
będzie jeszcze tylko krótko z nimi oraz że dokąd On idzie, oni iść nie 
mogą. Wtedy Szymon Piotr powiedział Mu: „«Panie, dlaczego teraz 
nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie». Odpowiedział 
Jezus: «Życie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
ci: Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się Mnie wyprzesz»” (J 13, 37n).

Kościół, przedstawiając w  Liturgii słowa ostatnich dni Wielkiego 
Postu opis Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa, przypomina jed-
nocześnie różne postawy ludzi wobec skazanego na śmierć Jezusa, 
w tym postawę Apostołów, a zwłaszcza św. Piotra, jego zaparcie się 
Mistrza i okazaną później skruchę. Dlatego też w modlitwach formu-
larzy mszalnych Niedzieli Palmowej, Wielkiego Poniedziałku, Wtorku 



84  

i Środy124 zanosimy błagania do Bożego miłosierdzia, abyśmy z głęboką 
wiarą i pobożnością szli za Chrystusem, a uczestnicząc w tajemnicy 
Jego krzyża, mieli udział w zmartwychwstaniu i życiu. „Abyśmy, idąc 
z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecz-
nego Jeruzalem”. Abyśmy naśladowali przykład pokory naszego Zba-
wiciela, który „przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu”; prosimy, aby-
śmy pojęli naukę płynącą z męki Jezusa i zasłużyli na udział w Jego 
zmartwychwstaniu. Bóg, przez mękę swojego Syna, pojednał nas ze 
sobą, choć „nie zasługujemy na to z powodu złego życia”, dlatego pro-
simy, aby Najświętsza Ofiara wyjednała nam przebaczenie u Bożego 
miłosierdzia. Modlimy się o „nowe życie przez zasługi męki” Syna Bo-
żego, gdyż „z powodu własnej słabości upadamy w grzechy”. Prosimy, 
abyśmy z Bożą „pomocą strzegli zbawiennych darów”, które otrzyma-
liśmy dzięki Bożemu miłosierdziu. Prosimy, abyśmy mogli „tak spra-
wować misteria Męki Pańskiej”, by otrzymać Boże przebaczenie. Syn 
Boży „przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod władzy szata-
na”, dlatego prosimy, abyśmy „przez miłość wniknęli w tajemnicę Jego 
Męki”, wiernie Bogu służyli i „dostąpili łaski zmartwychwstania”. Za-
nosimy do Boga błaganie, aby umocnił „w naszych sercach wiarę, że 
przez doczesną śmierć [Jego] Syna, której znakiem jest eucharystyczna 
Ofiara”, zostało dane „nam życie wieczne”.

W święto Katedry św. Piotra Apostoła (22 lutego), w  modlitwie 
hymnu Godziny czytań Liturgii godzin125, Kościół, zwracając się z proś-
bami do tego Apostoła, swojej „skały, opoki”, powołuje się na własne 
słabości, które i on przeżywał zwłaszcza w czasie męki Pańskiej: „1Pio-
trze, opoko Bożego Kościoła, | Kluczniku nieba, stróżu bram zbawie-
nia, | Jezus cię wybrał i złożył w twe ręce | Najwyższą władzę. 2 Z ludz-
kiej słabości zaparłeś się Mistrza, | Lecz gorzko płacząc, odkupiłeś winę; 
| Odtąd swych braci umacniasz w jedności | Prawdziwej wiary. 3 Jesteś 
rybakiem królestwa wieczności, | Więc zapuść sieci, by wyłowić ludzi |  

124  Por. MRP, dz. cyt., s. 106–116.
125  22 lutego. Katedry Świętego Piotra Apostoła. Godzina czytań. Hymn, 
w: Liturgia godzin, t. 2…, dz. cyt., s. 1258.
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Z mrocznych odmętów pokusy i kłamstwa | Dawnego wroga. 4 Pośród 
nawałnic i groźnej wichury | Sterujesz łodzią, która skarb zawiera | Bożej 
miłości i wiecznej nadziei | Całego świata. 5 Wszyscy wezwani do Pań-
skiej owczarni | Niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego; | Niech nam 
modlitwa pierwszego papieża | Wyjedna łaskę. Amen”. 

W obrzędach wstępnych Mszy św., w trzeciej formie Aktu pokuty, 
który rozpoczyna celebrans wezwaniem: „Uznajmy przed Bogiem, że 
jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie 
złożyć Najświętszą Ofiarę” – kapłan może się posłużyć jednym z jede-
nastu potrójnych wezwań, które skierowane są do Chrystusa. Jedno 
z tych trzech wezwań, rozpoczyna wołanie: Panie, który przebaczyłeś 
skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami. 

Temat „zaparcia się Piotra i  jego skrucha” został przez św. Jana 
Pawła II (był autorem rozważań i tekstów modlitw) włączony do Drogi 
Krzyżowej odprawionej w rzymskim Koloseum 22 marca 1991 roku, 
„stając się” czwartą stacją (w miejsce tradycyjnej: „Jezus spotyka swą 
Matkę”)126. „Rozważanie: Żarliwy uczeń, skała, ten, którego wybrał, 
by na nim zbudować swój Kościół, zaparł się, odrzucił Go. Jezus jest 
coraz bardziej samotny w otchłani przemocy i śmierci. Kiedy pomi-
mo spisku Sanhedrynu dane zostało świadectwo Prawdzie, czyn apo-
stoła wpisuje się w serię bolesnych wydarzeń, takich jak odrzucenie 
przez mieszkańców Nazaretu, odwrócenie się krewnych i  ucieczka 
uczniów. Piotrze, kolejnym pokoleniom przypominasz o ludzkiej sła-
bości i o odpowiedzialności za postawę ludzi i instytucji wobec prze-
mocy i  despotycznej władzy. Twój płacz przypomina, że wielkość 
Jezusa z  Nazaretu przewyższa jakąkolwiek zdradę. Jego spojrzenie 
budzi nadzieję: niech skruszone serca nie zamykają się w lęku i roz-
paczy. Modlitwa: Dziękujemy Ci, Jezu, za spojrzenie skierowane na 
Piotra w ponurej godzinie zaparcia. W bladym świetle poranka pod 
Twoim spojrzeniem twarz rybaka zalała się łzami: w milczeniu zwią-
załeś nić zerwaną słowami krzywoprzysięstwa; przywrócić moc opo-
ce, która stała się krucha; zapaliłeś żar, który wygasł w gorącym sercu 

126  Drogi Krzyżowe w Koloseum z Janem Pawłem II, Kraków 2006, s. 52–53. 
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ucznia. Spójrz także na nas, Jezu, w godzinie lęku i słabości, by płacz 
skruchy – nowy chrzest – odnowił nasze wyznanie wiary, naszą mi-
łość. Ty, Panie Jezu, żyjesz i królujesz na wieki”. 

W modlitwie na Rok Miłosierdzia (8 XII 2015 – 20 XI 2016) zo-
stały wymienione biblijne postacie, które doznały Bożego miłosierdzia, 
w tym i św. Piotr, który „zapłakał po zdradzie”.

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, 
abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski 
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, 
widzi także i Jego. 
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. 
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza 
oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę 
i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie 
w rzeczach stworzonych. 
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, 
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju. 
Pozwól nam wysłuchać słów, które wypowiedziałeś 
do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego 
z nas: 
O, gdybyś znała dar Boży! 
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewi-
dzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc 
przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie: 
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym 
obliczem Ciebie, 
swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. 
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli 
w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współ-
czucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie: 
niech każda osoba, 
która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, 
kochana 
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oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego 
namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem 
łaski 
od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem 
mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność 
więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok 
niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miło-
sierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. Amen. 
 

*
Z polskiej literatury: 
Roman Brandstaetter Pieśń o moim Chrystusie.

Na dziedzińcu arcykapłana 
[...]
   V
Jestem tchórzem.
Łatwiej mi jest gorzko płakać niż zeznać prawdę,
Łatwiej mi jest okazać skruchę niż odwagę,
Łatwiej mi zaprzeczyć niż potwierdzić,
Łatwiej mi lamentować nad własnym upadkiem
Niż jawnie uklęknąć.
Jestem czołem hańby i zmarszczką nieba.
Patrzę uśmiechnięty na służącą arcykapłana
I na stróża pochylonego nad ogniskiem,
I na stryja Malchusa o obciętym uchu,
I przeczącym ruchem głowy jak rozkołysanym 
dzwonem
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Zwołuję chór demonów, śpiewających litanię:
„Piotrze, kamieniu, patronie zapierających się, 
Patronie drżących ze strachu,
Patronie przeczących,
Patronie uciekających,
Patronie ukrywających się,
Patronie udających obojętność,
Patronie zasłaniających oczy,
Patronie oddalających się od ogniska,
Módl się za nasze tchórzostwo”.

Tak śpiewały demony.

Wtedy ujrzałem, dygocąc na całym ciele,
Idącego przez dziedziniecAnioła o głowie koguta127. 

127  R. Brandstaetter, Pieśni. Pieśń o  moim Chrystusie. Hymny Maryjne, 
Warszawa 1965, s. 113–114.



MAGDALA. 

Św. Maria Magdalena –  
Apostołka Apostołów

Rokrocznie pobożni pielgrzymi z całego świata udają się na piel-
grzymie szlaki do ziemskiej Ojczyzny Jezusa, aby na tych świętych 
Miejscach, gdzie Chrystus urodził się, żył, umarł i  powstał z  mar-
twych, wstąpił do nieba – uczcić główne tajemnice naszego zbawie-
nia. Nikt z dzisiejszych chrześcijan nie zapomina, że kiedy Bóg stał się 
człowiekiem, wybrał sobie ojczyznę, język, rodzinę na tym świecie, 
a była to dzisiejsza Palestyna i Izrael, leżące na bliskim Wschodzie. 
Pielgrzymi udają się na ziemię, którą zamieszkiwał lud Boży pierw-
szego przymierza, wybrania; na ziemię, gdzie rozbrzmiewał głos na-
uczania Proroków, którzy przemawiali w  imieniu Boga Abahama, 
Izaaka i Jakuba; i przede wszystkim na ziemię, którą obecność same-
go Chrystusa uczyniła świętą i błogosławioną dla chrześcijan, i dla 
całego świata128. W Ziemi Świętej, obok świątyń i miejsc świętych, od 
Zesłania Ducha Świętego, żyje i działa żywy Kościół, wspólnota ludzi 
wierzących w Chrystusa, która w ciągu historii przeszła przez róż-
norakie doświadczenia i podlegała zmiennym kolejom losu. Zmysł 
wiary i  pobożności pierwszych chrześcijan sprawił (i to wielka ich 
zasługa), że ocalały ślady i pamiątki głównych Miejsc świętych, które 
potem zaczęli nawiedzać pielgrzymi z całego świata (i tak się dzieje 

128  Paweł VI, Adhortacja apostolska o zwiększonych potrzebach Kościoła 
w Ziemi Świętej, w: D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s. 12.



90  

po dziś dzień), sprawując w wielu z nich uroczystą Eucharystię. Za-
chowała się ponadto i utrwaliła pamięć o Apostołach oraz o wielu in-
nych uczniach i uczennicach naszego Pana Jezusa Chrystusa, których 
wspominamy w roku liturgicznym. Miejsca święte mają zatem wiel-
kie znaczenie dla wspólnoty wierzących, „ponieważ dają niezłomną 
podporę wierze, pozwalając chrześcijanom wejść w bezpośredni kon-
takt ze środowiskiem, w którym «Słowo stało się ciałem i zamiesz-
kało wśród nas»” (J 1, 14). W „pełni czasów” (por. Ga 4, 4) Bóg ze-
słał swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, by objawić nam 
w sposób ostateczny swoją miłość. „Jezus z Nazaretu swoimi słowa-
mi, gestami i całą swoją osobą objawia miłosierdzie Boga”, które jest 
„dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju [...]. Miłosierdzie: to naj-
wyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. 
Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każde-
go człowieka [...]. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowie-
kiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, 
pomimo ograniczeń naszego grzechu”129. 

Wszyscy pielgrzymi, a nie tylko ci, którzy nawiedzili Ziemię Świętą 
w ogłoszonym przez papieża Franciszka i przeżywanym przez Kościół: 
„Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia”, „Roku Świętym”, „Roku 
Świętym Jubileuszowym”, „Roku Świętym Miłosierdzia” (8 grudnia 2015 
– 20 listopada 2016), przebywając w ziemskiej ojczyźnie Jezusa (bądź 
będąc tam tylko duchowo), mogą kontemplować tajemnicę miłosier-
dzia, wpatrując się w postać Marii Magdaleny. 

Maria z Magdali, znana nam jako Maria Magdalena, w Ewangelii 
według św. Łukasza (Łk 8, 2n) jest pierwszą pośród niewiast z Galilei, 
które Jezus uwolnił od złych duchów oraz uzdrowił. Ona z wdzięczno-
ści, razem z Dwunastoma Apostołami i kilku kobietami, towarzyszyła 
Panu w Jego apostolskim nauczaniu i publicznej działalności na zie-
mi palestyńskiej. Św. Łukasz Ewangelista napisał, że Jezus „wędrował 
przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelie o królestwie Bożym. 
A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione 

129  Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus…, dz. cyt., nr 1.2.
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od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opu-
ściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zu-
zanna i wiele innych, które im usługiwały [udzielając] ze swego mie-
nia” (Łk 8, 1–3). Bibliści określenie „Magdalena” odnoszą do miejsca 
jej pochodzenia, którym była osada Magdala, położona nad brzegiem 
jeziora (zwanego: Jeziorem Galilejskim, Genezaret, Morzem Tybe-
riadzkim), na południowym krańcu równiny Genezaret, ok. 4–6 km 
na północny zachód od Tyberiady, które dzisiaj nosi arabską nazwę 
El-Me-dżel130. 

Św. Maria Magdalena jest wspominana w liturgii 22 lipca; jest to 
(od 2016 roku) święto z własnym formularzem mszalnym, we wstę-
pie do którego Mszał rzymski dla diecezji polskich (2010) podaje: 
„Św. Maria z Magdali należała do grupy niewiast, które towarzyszyły 
Chrystusowi Panu w Jego wędrówkach po Palestynie, usługując Mu ze 
swego mienia. Gdy uczniowie opuścili swego Mistrza, ona wytrwała 
pod krzyżem wraz z Najświętszą Maryją Panną i św. Janem. O brzasku 
dnia wielkanocnego jej pierwszej ukazał się Jezus zmartwychwstały 
i polecił donieść Apostołom o Jego zmartwychwstaniu”131.

W kolekcie, czyli pierwszej modlitwie celebransa, zanoszonej do 
Boga w imieniu zgromadzonych wiernych na początku Eucharystii, 
Maria Magdalena jest nazwana „pierwszą zwiastunką wielkanocnej 
radości”, bo to właśnie ona, jako pierwsza, przed Apostołami, zoba-
czyła Zmartwychwstałego Pana, który do niej powiedział: „udaj się 
do moich braci i powiedz im: «Wstępuję do Ojca mego i Ojca wa-
szego oraz do Boga mego i Boga waszego»” (J 20, 17). Te słowa zna-
lazły się w  formularzu mszalnym jako antyfona na wejście: „Jezus 
powiedział do Marii Magdaleny: «Idź do moich braci i powiedz im: 
Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga wasze-
go»”. W poprzednim Mszale rzymskim („trydenckim”, św. Piusa V), 
z którego Kościół korzystał od 1570 roku do czasu Mszału rzymskie-
go wydanego na polecenie Soboru Watykańskiego II w  1970 roku, 

130  Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s. 303; 
W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., s. 414–416.
131  MRP, dz. cyt., s. 141’.
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ówczesna oratio (obecna kolekta) określała św. Marię Magdalenę jako 
tę, na której prośbę Pan wskrzesił „jej brata Łazarza, od czterech dni 
spoczywającego w grobie”132. 

Liturgia słowa w czytaniach przeznaczonych na liturgiczne święto 
Świętej Marii Magdaleny133 ukazuje, w pierwszym czytaniu z księgi Pie-
śni nad pieśniami (Pnp 8, 6–7), porównywalną do miłości oblubień-
czej, wielką miłość Marii Magdaleny do Chrystusa, który stał się dla 
niej jedynym Oblubieńcem. Uwolniona przez Chrystusa od „siedmiu 
złych duchów”, Maria Magdalena obdarzona tą szczególną łaską Bo-
żego miłosierdzia, odpowiedziała ze swej strony miłością i wdzięcz-
nością. Takiej postawy uczy św. Paweł w Drugim Liście do Koryntian 
(2 Kor 5, 14–17), wskazując, że „miłość Chrystusa przynagla nas”, 
abyśmy na Jego miłość do nas, odpowiadali miłością i  tak stawali 
się „nowym stworzeniem”. Maria Magdalena z miłości do Chrystu-
sa poszła za Nim z Galilei do Judei, potem na Kalwarię, jak świadczy 
św. Jan: „Obok krzyża Jezusowego stały: matka Jego i siostra matki 
Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena” (J 19, 25) i św. Marek: 
„Były tam również niewiasty, które przypatrywały się z daleka, mię-
dzy nimi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józe-
fa, oraz Salome. One to, kiedy przebywał w Galilei, towarzyszyły Mu 
i usługiwały” (Mk 15, 40n). Na Kalwarii, według św. Mateusza, „było 
tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z  daleka. Szły 
one za Jezusem z  Galilei i  usługiwały Mu. Były wśród nich: Maria 
Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa, oraz matka synów Zebede-
usza” (Mt 27, 55n). Gdy ciało Jezusa Józef z Arymatei złożył w swoim 
nowym grobie, zatoczył duży kamień i odszedł, „Maria Magdalena 
i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu” (Mt 27, 61). 
Maria Magdalena wraz z Marią, matką Józefa, była obecna przy grze-
baniu (pogrzebie) Jezusa: „przyglądały się, gdzie Go złożono” – napisał 
św. Marek Ewangelista (Mk 15, 47). 

132  Mszał rzymski łacińsko-polski…, dz. cyt., s. 280*.
133  Zob. Lekcjonarz Mszalny. T. 6, Czytania o  Świętych, Poznań 2004,  
s. 226–228.
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Do śpiewu aklamacji Alleluja przed czytaniem Ewangelii, „przez 
który zgromadzenie liturgiczne przyjmuje i pozdrawia Pana mające-
go doń przemawiać oraz śpiewem wyznaje wiarę”134, został dołączony 
werset ze starożytnej wielkanocnej Sekwencji wspominający Marię 
Magdalenę, która pierwsza spotkała Zmartwychwstałego Pana: „Ma-
ryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała? |  Jam zmartwychwstałego 
blask chwały ujrzała. | Żywego już Pana widziałam, grób pusty, |   
I świadków anielskich, i odzież, i chusty. | Zmartwychwstał już Chry-
stus, Pan mój i nadzieja”.

W Ewangelii Jana (J 20, 1. 11–18) święta (ustanowionego przez 
papieża Franciszka w  2016 roku) Świętej Marii Magdaleny św. Jan 
Apostoł w obszernym fragmencie relacjonuje jej spotkanie ze Zmar-
twychwstałym Panem w  wielkanocny poranek. W  odróżnieniu od 
synoptyków, którzy uważają Marię Magdalenę za pierwszego świad-
ka Zmartwychwstania, umiłowany uczeń św. Jan Ewangelista utrwalił 
inny przekaz, według którego udała się sama do grobu, gdzie otrzyma-
ła od aniołów orędzie wielkanocne, w ogrodzie spotkała Zmartwych-
wstałego, a  następnie powiadomiła Piotra Apostoła i  „umiłowane-
go ucznia” o pustym grobie i ukazaniu się Chrystusa. Uwzględniając 
przekazy ewangelistów, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa uzna-
wano Marię Magdalenę za „apostołkę apostołów” (apostola apostolo-
rum), jak nazwał ją św. Augustyn. 

W ostatniej dekadzie XX wieku powstała tzw. „Droga Światła” 
(Via Lucis)135, która w  czternastu stacjach podkreśla nasze uczest-
nictwo w  życiu i  radości Pana Zmartwychwstałego, („Droga Krzy-
żowa” akcentuje Mękę i Śmierć Pana Jezusa). Trzecia jej stacja nosi 
nazwę: „Jezus ukazuje się Magdalenie” i jest oparta na ewangelii św. 
Jana (J 20, 11–18). Wypowiada się przy tej stacji następującą modli-
twę: „Boże, Ty zechciałeś, abyśmy w Twoim Synu dzielili Twoje ojco-
stwo i boskość. Daj nam coraz bardziej pogłębiać świadomość tego 

134  Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego…, dz. cyt., nr 62.
135  Por. A. Durak, Od „Drogi Krzyżowej” do „Drogi Światła”, „Collectanea 
Theologica” 61 (1991), z. 2, s. 119–134.
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zaszczytnego wezwania włączenia do Twojej boskiej rodziny i uczyń 
nas niestrudzonymi głosicielami radosnego orędzia wszystkim na-
szym braciom. Przez Chrystusa, Pana naszego”.

W modlitwie nad darami Kościół, składając Bogu swoje dary, od-
wołuje się do wstawiennictwa Świętej Marii Magdaleny, „której po-
sługę łaskawie przyjął” Jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus. Jest 
w  tym stwierdzeniu nawiązanie do postawy Marii Magdaleny, któ-
ra jeszcze w  Galilei dołączyła wraz z  innymi kobietami do grupy 
uczniów Jezusa i  wędrowała z  Jezusem, usługując mu i  wspierając 
go materialnie, aż do Jerozolimy, stając się ważnym świadkiem Jego 
działalności oraz męki, śmierci i zmartwychwstania. 

W nowej prefacji, którą Kościół odmawia w święto św. Marii Mag-
daleny136, zostały ukazane charakterystyczne rysy tej Świętej: „Za-
prawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, 
wszechmogący Ojcze, wielki w miłosierdziu nie mniej niż w potędze, 
zawsze wysławiali przez Chrystusa, naszego Pana. On w  ogrodzie 
jawnie ukazał się Marii Magdalenie, która umiłowała Go żyjącego, 
widziała konającego na krzyżu, szukała złożonego w  grobie, i  jako 
pierwsza uwielbiła Go zmartwychwstałego. On zaszczycił ją apostol-
ską misją wobec Apostołów, aby dobra nowina nowego życia dotarła 
aż na krańce świata”.

Modlitwa po Komunii do charakterystyki Marii Magdaleny doda-
je określenie jej jako tej, która „z gorącą miłością” „trwała przy Chrystu-
sie, swoim Mistrzu”137. Wcześniej antyfona na Komunię podkreśla ten 
wymiar postawy miłości każdego ucznia do Jezusa, cytując słowa na-
uczania św. Pawła z Drugiego Listu do Koryntian: „Miłość Chrystusa 
przynagla nas, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który 
za nich umarł i zmartwychwstał” (2 Kor 5, 14n).

W Roku Świętym Miłosierdzia (8 XII 2015 – 20 XI 2016) papież 
Franciszek wzywał wierzących, „aby w  codzienności żyć miłosier-

136  Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła 
dekretem z dnia 20 grudnia 2016 r. tłumaczenie polskie nowej prefacji.
137  Zob. MRP, dz. cyt., s. 141’.
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dziem, które od zawsze [Bóg] Ojciec rozciąga nad nami”138. Święta 
Maria Magdalena staje się na każdy czas nie tylko wzorem i  przy-
kładem do jej naśladowania w głoszeniu Chrystusa zmartwychwsta-
łego [„Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: «Widziałam 
Pana», i co jej powiedział” (J 20, 18)], ale ma nam w tym pomagać jej 
wstawiennictwo u Boga; wtedy będziemy mogli oglądać zmartwych-
wstałego Pana w chwale Bożej: „Boże, [...] spraw, abyśmy za jej wsta-
wiennictwem i  przykładem głosili Chrystusa zmartwychwstałego 
i oglądali Go w Twojej chwale” (kolekta).

*
Hymn Jutrzni ze wspomnienia obowiązkowego Liturgii godzin 

św. Marii Magdaleny (22 lipca):

1.  Już jasna wzeszła jutrzenka
 Głosząc triumf Chrystusa,
 Gdy przyszłaś, Mario, do grobu,
 By ciało Pana namaścić.

2.  Z pośpiechem biegłaś, lecz anioł
 Obwieścił światu wesele, 
 Bo Ten, którego szukałaś,
 Zmartwychwstał pełen potęgi. 

3. Za twoją miłość bez granic
 Spotkała ciebie nagroda,
 Gdy w ogrodnika postaci
 Poznałaś Mistrza swojego.

4.  Cierpiałaś z Matką Dziewicą
 Pod krzyżem Odkupiciela,
 A teraz widzisz Go żywym
 I głosisz Jego zwycięstwo.

138  Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus…, dz. cyt., nr 25.
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5. Szczęśliwa córo Magdali, 
 Coś ukochała Jezusa,
 Prosimy, spraw, niech miłością
 I nasze serca zapłoną.

6.  Pragniemy, Chryste, jak Maria
 Najwierniej oddać się Tobie
 I z nią na wieki Cię sławić
 W królestwie Twojej światłości. Amen.

*
Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę
 na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości,
spraw, abyśmy przez jej wstawiennictwo i przykład
głosili Chrystusa zmartwychwstałego
i oglądali Go w Twojej chwale.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków139.

139  MRP, dz. cyt., s. 141’.



BETANIA. 

Wskrzeszenie Łazarza 

W pielgrzymim podążaniu śladami Chrystusa Pana pobożni pąt-
nicy przybywają do Betanii140 – znanej wszystkim z Ewangelii miej-
scowości, w  której zamieszkiwał Łazarz wraz ze swymi siostrami: 
Marią i Martą. Na tym miejscu nasz Boski Mistrz i Nauczyciel okazał 
zaprzyjaźnionej rodzinie szczególną swoją ludzką miłość oraz moc 
Bożą. Uwidaczniał to Jezus nie tylko wtedy, gdy niejednokrotnie na-
wiedzał dom tego rodzeństwa, ale przede wszystkim w  zdarzeniu 
wyjątkowym, które stało się bardzo znanym: przy wskrzeszeniu do 
życia zmarłego przed czteroma dniami Łazarza. 

To, co uczynił wtedy Pan, było dla uczniów oraz ludzi tam zebra-
nych – i jest dla nas dzisiaj tutaj obecnych – znakiem życia, które nie 
zna już śmierci, a które rodzi się w każdym poprzez wiarę. Antyfo-
na na wejście formularza Mszy św. tu sprawowanej wyraża tę praw-
dę w słowach św. Pawła: „Jezus umarł i zmartwychwstał, a Bóg przez 
Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie” (1 Tes 4, 14). 

140  Betania jest osadą znajdująca się u wschodnich zboczy Góry Oliwnej 
(por. Mk 11, 1) w odległości piętnastu stadiów (1 stadion = 185 m, czyli ok. 2775 
m) od Jerozolimy (J 11, 18), co odpowiada dzisiejszemu al-Azarije. Nazwa ta jest 
arabskim zniekształceniem nazwy Lazarium, jaką chrześcijanie nadali w  IV w. 
temu niewielkiemu osiedlu, wyrosłemu z  czasem wokół kościoła, który został 
zbudowany nad grobem Łazarza (por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewod-
nik…, dz. cyt., s. 127n).
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„Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą oży-
wieni” (1 Kor 15, 22). „Alleluja”. W kolekcie (modlitwa dnia) wraz 
z całym Kościołem prosimy Boga, abyśmy gorliwie naśladowali mi-
łość Syna Bożego, „który wskrzesił Łazarza ze snu śmierci” i  „aby 
wszyscy, którzy przez grzech umarli”, dzięki Bożemu „miłosierdziu 
powrócili do nowego życia”. 

Myślą przewodnią Liturgii słowa Mszy sprawowanej w Betanii jest 
dar życia, który otrzymujemy przez zmartwychwstanie. Tak jak żydzi 
otrzymali nowe życie przez „wskrzeszenie” narodowe, o czym wspo-
mina prorok Ezechiel, a Łazarz został wskrzeszony do życia „ciele-
snego” – tak również chrześcijanin winien żyć według ducha, a Pan 
przywróci kiedyś jego śmiertelne ciało do życia wiecznego. 

W pierwszym czytaniu Liturgii słowa (Ez 37, 12–14) prorok Eze-
chiel przepowiadał ludowi wybranemu pierwszego przymierza, pogrą-
żonemu w utrapieniu wygnania, potężne działanie Boga prowadzą-
ce do odnowienia i nowego życia narodu. „Tak mówi Pan Bóg: «Oto 
otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wio-
dę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze gro-
by otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego 
ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, 
że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam», mówi Pan Bóg”. Słowa Pro-
roka wypełniły się w Jezusie Chrystusie i staną się rzeczywistością dla 
każdego przy ostatecznym zmartwychwstaniu ciał. 

W drugim czytaniu św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 8, 8–11) 
przypomina, że chrześcijanin, choć podlega śmierci, otrzymał – przez 
wiarę i chrzest – życie wieczne, a Bóg wskrzesi go do pełni życia, je-
żeli tylko tu, na ziemi, będziemy prowadzili życie „według Ducha Bo-
żego”. „Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z mar-
twych, to Ten, co wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych, przywróci 
do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was Ducha”. 
W Eucharystii, zanosząc do Boga dary i modlitwy, modlitwa nad da-
rami potwierdza, iż przez sakrament chrztu Bóg odradza do życia 
wiecznego wszystkich tych, którzy w Niego wierzą. 
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W długim fragmencie Ewangelii (J 11, 1–45) przedstawiają-
cej wskrzeszenie – „już od czterech dni spoczywającego w grobie” 
– Łazarza z Betanii, „z miejscowości Marii i jej siostry Marty”, św. 
Jan ukazuje moc Chrystusa nad śmiercią. Tak bowiem jak Jezus 
wskrzesił swego przyjaciela Łazarza, również i nas wskrzesi w dniu 
ostatecznym, gdyż to On jest zmartwychwstaniem i życiem. Każdy 
musi jednakże pamiętać, aby żyć i wierzyć w Niego, Syna Bożego. 
Tę wiarę wyraża prefacja na piątą niedzielę Wielkiego Postu (noszą-
ca w mszale tytuł: Wskrzeszenie Łazarza), w której, wraz z  całym 
Kościołem, składamy dziękczynienie Bogu Ojcu za Jego Syna, Je-
zusa Chrystusa, który „jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego 
przyjaciela, Łazarza, a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. 
On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i  przez wielkanocne 
sakramenty prowadzi nas do nowego życia”141. Antyfona na Komu-
nię słowami Pana z odczytanej wcześniej Ewangelii, a skierowanymi 
do siostry Łazarza Marty, zapewnia: „Ja jestem zmartwychwstanie 
i życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25n). W modli-
twie po Komunii Kościół prosi miłosiernego Boga, aby wszystkim,  
posilonym „Chlebem dającym zbawienie”, „Sakrament, który jest 
naszym pokarmem na ziemi”, zapewnił udział w życiu wiecznym.

Św. Jan Paweł II, w przemówieniu do personelu Szpitala Bonifra-
trów w Rzymie, 5 kwietnia 1981 roku, w piątą niedzielę Wielkiego 
Postu, nawiązując „do proklamacji nadziei, jaką (i my, pielgrzymi) 
usłyszeliśmy w  Ewangelii podczas dzisiejszej Mszy świętej”, powie-
dział: „Jezus, zanim dokonał cudu wskrzeszenia Łazarza w Betanii, 
wygłasza najpierw oświadczenie o sobie. Miało ono dawać pokole-
niom chrześcijan przez wieki nie jakąś złudną nadzieję, ale wręcz nie-
zachwianą pewność. Otóż Jezus mówi do Marty, siostry Łazarza: «Ja 
jestem zmartwychwstaniem i  życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby 
i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 
wieki» (J 11, 25n). Jezus, jako Syn Boży, jest nie tylko pośrednikiem dla 

141  MRP, dz. cyt., s. 33*. 
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wierzących, ale sprawcą tego wyższego życia, które zwycięża śmierć 
i nie jest dane tylko w dniu ostatnim, lecz po wszystkie dni. Jezus do-
maga się od Marty, a więc i od nas wszystkich, tej wiary.

Odpowiedzmy i  my, razem z  Martą, wyznając wiarę w  mesjań-
skość Jezusa: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn 
Boży, który miał przyjść na świat» (J 11, 27). Uznajmy i my w Chry-
stusie naszego Pana, Tego, który jest przed nami tak, jak stał przed 
owym grobem Łazarza w  Betanii. I  my potrzebujemy wskrzesze-
nia. Czyż całe nasze życie nie jest powstawaniem ze zła, z  choro-
by i śmierci? Ale nie bójmy się, to Zbawiciel, to Jezus Chrystus jest 
wśród nas. Stoi przed nami i  woła, jak do Łazarza: «Wyjdź na ze-
wnątrz!» (J 11, 43). Wyjdź z twojej choroby fizycznej lub duchowej, 
z twojej obojętności, z twego lenistwa, egoizmu i nieporządku, w ja-
kim żyjesz. Wyjdź z twej rozpaczy i twego niepokoju, ponieważ nad-
szedł czas zapowiedziany przez proroków, czas zbawienia, w którym 
«z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, 
byście ożyli» (Ez 37, 13n). 

Przeżywajmy nasz ziemski los z  tą nadzieją i  z tą perspektywą, 
która wnosi do naszej duszy ukojenie, wewnętrzną pogodę, głęboki 
pokój i ufność w tej powszechnej pewności, że nie ma w nas ani odro-
biny życia, która nie byłaby przeznaczona do zmartwychwstania”142.

*
Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych (IV wiek):
„Sobota przed Niedzielą Palmową.
Kiedy w sobotę zaczyna świtać, biskup odprawia Mszę. Po jej za-

kończeniu archidiakon mówi głośno: «Bądźmy dziś wszyscy gotowi 
o godzinie siódmej (pierwsza po południu) udać się do Lazarium». 
Gdy więc nadchodzi godzina siódma, wszyscy przybywają do Laza-
rium, to jest do Betanii, odległej od miasta o jakieś dwie mile. 

142  Jan Paweł II, Przemówienie do personelu Szpitala Fatebenefratelli, 
5 kwietnia 1981, w: Jan Paweł II, O cierpieniu, Warszawa 1985, s. 153n.
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Przy drodze z  Jerozolimy do Lazarium, o  jakieś pięćset kroków 
od niego, jest kościół w tym miejscu, gdzie Maria, siostra Łazarza, 
wyszła naprzeciw Pana (J 11, 28–32). Skoro przybędzie tam biskup, 
wszyscy mnisi i cały lud wychodzą na jego spotkanie i udają się do 
kościoła. Tam śpiewają psalm i  antyfony oraz odczytują fragment 
z Ewangelii o tym, jak siostra Łazarza wyszła na spotkanie Pana. I tak 
po modlitwie i otrzymaniu błogosławieństwa wszyscy, śpiewając hym-
ny, idą do Lazarium.

Gdy przybędą do Lazarium, rzesza tam zebrana jest tak wielka, 
iż nie tylko to miejsce, ale i  wszystkie pola wokoło są pełne ludzi. 
Śpiewają psalmy i antyfony dostosowane do dnia i miejsca; podobnie 
odczytywane są odpowiednie do dnia teksty Pisma św. Zanim nastąpi 
zakończenie Mszy, ogłaszana jest (uroczystość) Paschy; kapłan wstę-
puje na podwyższenie i czyta ów tekst, zapisany w Ewangelii: „Sześć dni 
przed świętem Paschy Jezus przyszedł do Betanii, gdzie przebywał 
Łazarz, którego wskrzesił z martwych” itd. (J 12, 1). Po odczytaniu 
tego tekstu i ogłoszeniu Paschy następuje rozesłanie. Dlatego odbywa 
się to w tym dniu, ponieważ, jak napisane jest w Ewangelii, szóstego 
dnia przed Paschą stało się to w Betanii. Od soboty bowiem do piąte-
go dnia, w którym po wieczerzy pojmano Pana, jest sześć dni. Potem 
wszyscy powracają do miasta, prosto do Anastasis, gdzie wedle zwy-
czaju odbywają się nieszpory (lucernarium)”143. 

* *

Imię Łazarza wspomina Kościół w Liturgii godzin w tzw. Oficjum za 
zmarłych:

1. Ty, który razem z siostrami
 Opłakiwałeś Łazarza,
 Swoją wszechmocą sprawiłeś
 Że do nich żywy powrócił.

143  Cyt. za: Egeria. Pielgrzymka do miejsc świętych, tłum. W. Szołdrski, War-
szawa 1970, s. 210; Egeria. Pielgrzymka do miejsc świętych, w: Do Ziemi Świętej. Naj-
starsze opisy…, dz. cyt., s. 202–204; wydanie drugie: Kraków 2010, s.176n. 
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2. Ty swego Ojca prosiłeś,
 By Twoim katom przebaczył;
 Łotra, co cierpiał przy Tobie,
 Podniosłeś słowem pociechy.

3. Ty, umierając, uczniowi
 Maryję dałeś za Matkę,
 Aby się stała dla wiernych
 Otuchą podczas konania. 

4. Zmiłuj się, Chryste, nad nami, 
 Bo za nas krew swą przelałeś;
 Przemień obawę przed śmiercią
 Na radość życia wiecznego.

5. Ci, którzy z ziemi odchodzą,
 Niech Twe wezwanie usłyszą,
 Tam, gdzie już śmierć nie panuje,
 Niech Ciebie wielbią na wieki. Amen144.

* * *
Wszechmogący, wieczny Boże,
spraw, prosimy, abyśmy gorliwie naśladowali miłość 
Twojego Syna,
który wskrzesił Łazarza ze snu śmierci i dozwól, 
aby wszyscy, którzy przez grzech umarli,
dzięki Twemu miłosierdziu powrócili do nowego 
życia.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków145.

144  Oficjum za zmarłych. Modlitwa w ciągu dnia. Hymn, w: Liturgia godzin, 
t. 4…, dz. cyt., s. 1656.
145  J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej…, dz. cyt., s. 84n.



JEROZOLIMA. 

VIA DOLOROSA.  
Św. Dobrego Łotra  

(św. Dyzmy) 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, w której Syn Boży narodził się jako 
człowiek, staje się dla chrześcijanina doświadczeniem niezwykle do-
niosłym, gdyż umożliwia mu „spotkać się w pełni z Chrystusem, wy-
znając naszą wiarę w Niego i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia”. 
Szczególnie ważnym etapem pielgrzymowania do świętych miejsc 
ziemskiego życia naszego Odkupiciela jest nawiedzenie Jerozolimy, 
miasta ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana Jezusa. W tym mie-
ście pielgrzym nawiedza „miejsca, w których Chrystus oddał życie, 
a później odzyskał je przez zmartwychwstanie, obdarzając nas swo-
im Duchem”; Kościół ogłasza tu „wielką, niezawodną i pocieszającą 
prawdę, iż «tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» 
(J 3, 16)”146. 

W ogłoszonym przez papieża Franciszka i  przeżywanym przez 
Kościół: „Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia”, „Roku Świętym”, 
„Roku Świętym Jubileuszowym”, „Roku Świętym Miłosierdzia” (8 grud-
nia 2015 –  20 listopada 2016), przebywając w  ziemskiej Ojczyźnie 
Jezusa (bądź będąc tam tylko duchowo) i  biorąc udział w  Drodze 
Krzyżowej, możemy kontemplować tajemnicę Bożego miłosierdzia, 

146  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 12.7. 
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wpatrując się w  postać św. Dobrego Łotra (zwanego św. Dyzmą). 
Gdyby stało się możliwym, możemy też uczestniczyć w Eucharystii 
sprawowanej według formularza mszalnego liturgii sprzed Soboru Wa-
tykańskiego II, czyli z Mszału rzymskiego łacińsko-polskiego wyda-
nego w 1968 roku (sięgającego swych początków w Mszale trydenc-
kim z 1570 roku). W Mszale tym, tylko dla diecezji przemyskiej, na 
dzień 26 marca, przeznaczono jako wspomnienie „drugorzędnego 
Patrona diecezji” Świętego Dobrego Łotra, Wyznawcy (S. Boni Latronis 
Confessoris)147.

W „Świętym Mieście” – Jeruzalem, każdego dnia i o różnych po-
rach, grupy pielgrzymów z całego świata, niosąc często wielkie krzyże, 
odprawiają Drogę Krzyżową (Via Crucis) na Drodze Męki Zbawicie-
la, nazywanej tu Via Dolorosa (Droga Bolesna, Droga Cierpienia). 
I choć biegnie ona po części śladami autentycznej drogi męki Chry-
stusa Pana, to tylko w Jerozolimie poszczególne stacje są zapowiada-
ne słowem, jak nigdzie indziej na świecie: TUTAJ Pan Jezus upadł 
pod krzyżem, TUTAJ Pan Jezus spotkał swoją Matkę, TUTAJ Szymon 
z Cyreny pomagał Panu Jezusowi nieść krzyż itd.148. Droga Krzyżo-
wa, której treść stanowi męka Chrystusa, jest nabożeństwem, w któ-
rym „wierni uczuciowo idą tą samą drogą, którą Jezus przebył w cza-
sie ostatnich dni swego ziemskiego życia: od Góry Oliwnej, gdzie 
w  «ogrodzie zwanym Getsemani» (Mk 14, 32) «począł się lękać» 
(Łk 22, 44), aż do Kalwarii, gdzie został ukrzyżowany między dwo-
ma łotrami (por. Łk 23, 33), i do ogrodu, w którym został pocho-
wany w nowym grobie wykutym w skale (por. J 19, 40–42)149. Stacje 
I–IX znajdują się na trasie obecnej jerozolimskiej Via Dolorosa, któ-
ra została ustalona przez dominikanina Ricolda da Monte di Cro-
ce w 1294 roku; natomiast pięć ostatnich stacji (X–XIV) umieszczo-
nych jest blisko siebie, na Kalwarii (Golgocie), w sanktuarium, które 
wznosi się ok. 5 m nad posadzką bazyliki Grobu Bożego. Stacje X, 

147  Mszał rzymski łacińsko-polski…, dz. cyt., s. 103*–105*.
148  J. Banak, Via Dolorosa, „Nasz Dziennik” 27 III 2015.
149  Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium 
o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania (17 XII 2001), nr 131.
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XI i XIII znajdują się w prawej części Kalwarii, która należy do kato-
lików, tzw. Kalwaria łacińska; z lewej natomiast strony Kalwarii, bę-
dącej własnością prawosławnych chrześcijan, znajduje się stacja XII: 
«Pan Jezus umiera na krzyżu». Jest to bogato przyozdobiona kapli-
ca Krzyża Świętego zwana też św. Heleny, przynależąca do Ormian, 
w  centrum której jest biały marmurowy ołtarz, a  pod nim okrągła 
srebrna płyta, ozdobiona złotem i emalią, w miejscu, w którym był 
osadzony krzyż. Z dwu stron ołtarza zaznaczono czarnymi płytka-
mi miejsca, gdzie stały krzyże łotrów: płytka z lewej strony wskazuje 
na krzyż łotra Gezmy; natomiast z prawej strony krzyża Pana Jezu-
sa oznaczono krzyż Dobrego Łotra – «pierwszego świętego kanoni-
zowanego bezpośrednio przez Zbawiciela», nazywanego św. Dyzmą, 
który na swoją prośbę «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 
swego królestwa», usłyszał z ust umierającego na krzyżu Chrystusa 
obietnicę: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju» 
(Łk 23, 42n). 

Słowa wypowiedziane przez Chrystusa Pana do Dobrego Łotra, 
który uwierzył w Zbawiciela, wyraził żal za grzechy i otrzymał obiet-
nicę nieba, sprawiły, że Kościół – dla podkreślenia wielkiego i nie-
skończonego miłosierdzia, «które od zawsze Bóg Ojciec rozciąga nad 
nami»”150 – wspomina w liturgii Eucharystii Świętego Dobrego Łotra. 

Teksty mszalne wysławiają moc Krzyża Chrystusowego, który jest 
„objawieniem miłosierdzia, czyli miłości wychodzącej na spotkanie 
tego, co stanowi sam korzeń zła w dziejach człowieka: na spotkanie 
grzechu i śmierci”151. Krzyż i płynące z niego miłosierdzie stanowią 
przewodni temat całego formularza mszalnego poświęconego wspo-
mnieniu św. Dobrego Łotra. Pierwsza modlitwa celebransa (oratio, 
obecnie kolekta) wyraża wiarę modlącego się Kościoła, iż Bóg jest 
wszechmogący i miłosierny, który „przywraca sprawiedliwość grzesz-
nikom”. Jego Jednorodzony Syn, a nasz Zbawiciel, przed okazaniem 
nam swego miłosierdzia, obdarowaniem nas wieczną chwałą, skłania 

150  Papież Franciszek, Bulla Misericordiae vultus…, dz. cyt., nr 25.
151  Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia…, dz. cyt., nr 8.
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nas do „prawdziwej pokuty”, tak jak „łaskawym wejrzeniem skruszył 
św. Łotra”.

Scena okazania miłosierdzia „Dobremu Łotrowi”, czytana w Ewan-
gelii wspomnienia (Łk 23, 33. 39–43), „rozegrała się” na Krzyżu, dla-
tego antyfona na wejście – parafrazując słowa św. Pawła Apostoła z Listu 
do Galatów (por. Ga 6, 14) i Psalmu 67 (66), 2 – sławi moc Ukrzy-
żowanego: „Chwałą naszą jest Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa; 
w nim jest zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze; przez niego 
jesteśmy zbawieni i oswobodzeni. Niech Bóg zmiłuje się nad nami 
i  nam błogosławi; niech nam ukaże pogodne oblicze i  zmiłuje się 
nad nami”. Śpiewy między czytaniami Graduale i Tractus, które zo-
stały zastąpione w  odnowionej liturgii przez Psalm responsoryjny 
oraz śpiew Alleluja, sławią moc Krzyża, przez który Chrystus odku-
pił świat. „Chrystus stał się dla nas posłuszny aż do śmierci, a była 
to śmierć krzyżowa. Dlatego też Bóg wywyższył Go i nadał Mu imię 
przewyższające wszelkie imię” (Graduale). „Wielbimy Cię, Chryste, 
i błogosławimy Tobie, albowiem przez Krzyż swój odkupiłeś świat. 
Wielbimy, Panie, Krzyż Twój i  rozważamy Twoją chwalebną mękę. 
Ty, któryś za nas cierpiał, zmiłuj się nad nami. O  błogosławiony 
Krzyżu, tylko ty byłeś godny nosić Króla niebios i Pana” (Tractus). 
W okresie wielkanocnym zamiast powyższych tekstów, odczytywa-
no (lub śpiewano) słowa, które również były wysławianiem Krzyża 
Chrystusowego: „Alleluja. Alleluja. Głoście wśród narodów, że Pan 
króluje z Krzyża. Alleluja. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, słod-
ki na nich spoczął ciężar. O  Krzyżu, tylko ty byłeś godny dźwigać 
Króla niebios i Pana. Alleluja”. We mszach wotywnych, przed Wiel-
kim Postem i po Zesłaniu Ducha Świętego, śpiewając Graduale, ale 
opuszczając Tractus, należało wypowiadać (lub śpiewać): „Alleluja. 
Alleluja. Głoście wśród narodów, że Pan króluje z Krzyża. Alleluja”. 
Psalmem responsoryjnym, który może być stosowany w odnowionej 
liturgii, jest Ps 78 (77), 1n. 34–38 wychwalający Boga, który był (jest) 
miłosierny, odpuszcza winy i „nie zatraca”, który „gniew swój często 
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powściągał i powstrzymywał swoje wzburzenie”. Refrenem są słowa: 
„Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia”152. 

Oratio super oblata, czyli obecna modlitwa nad darami, nawiązu-
jąc do sprawowanej Mszy św., była prośbą i wyznaniem wiary zara-
zem, iż „Ofiara, która na ołtarzu Krzyża zgładziła winy całego świata”, 
oczyszcza „nas ze wszystkich grzechów”. Do tego przekonania wiary 
odnosiła się prośba antyfony na Komunię: „Przez znak Krzyża wy-
baw nas, Boże, od naszych nieprzyjaciół”. Na moc Krzyża Chrystu-
sowego powoływała się ostatnia modlitwa mszalna celebransa Ora-
tio post Communionem (modlitwa po Komunii): „Panie, Boże nasz, 
który sprawiasz, że z  radością oddajemy cześć Krzyżowi świętemu, 
przyjmij nasze prośby i broń nas nieustannie jego mocą”.

*
W dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu, w piątek każdego z czte-

rech tygodni Psałterza, modlitwa z Liturgii godzin kończąca tzw. mo-
dlitwę w ciągu dnia, brzmi:

Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego łotra 
wprowadziłeś z krzyża do Twojego królestwa,
wyznając nasze grzechy z ufnością Cię błagamy,
abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść 
w bramy raju.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Papież, św. Jan Paweł II, modlił się w rzymskim Koloseum w Wiel-
ki Piątek 22 marca 1991 roku na zakończenie jedenastej stacji Drogi 
Krzyżowej, którą zatytułował: „Jezus przyrzeka królestwo dobremu 
łotrowi”:

 

152  E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o Świętych, t. 2, Warszawa 
1987, s. 60. 
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Jezu, oto jest godzina znaku sprzeciwu, godzina, 
w której na jaw wychodzą myśli serc:
łotra, który Ci złorzeczy, dobrego łotra, 
który Ci zaufał.
Mówimy z dobrym łotrem: w godzinie udręki, 
w ciemnościach
i pośród nieprawości, Jezu wspomnij na nas.
W godzinie daremnej zagłady, nienawiści, walki, 
Jezu, wspomnij nas.
W godzinie kłamstwa i pogardy życia, w godzinie 
ucisku i przemocy, 
Jezu, wspomnij na nas.
Niech będzie chwała Ci, Chryste, przez Ciebie czło-
wiek jedna się z Bogiem,
odnajduje swą godność i zgubioną nadzieję153.

* *

Wszechmogący i miłosierny Boże,
który przywracasz sprawiedliwość grzesznikom, 
pokornie Cię błagamy: skłoń nas do prawdziwej 
pokuty,
jak Jednorodzony Syn Twój łaskawym wejrzeniem 
skruszył świętego Łotra,
i daj nam, obiecaną mu, wieczną chwałę.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków154.

153  Drogi Krzyżowe w Koloseum z Janem Pawłem II, Kraków 2006, s. 67. 
154  Mszał rzymski łacińsko-polski…, dz. cyt., s. 103*.



GÓRA KARMEL.

Najświętsza Maryja  
Dziewica Wspomożycielka 

Góra Karmel jest opiewana w  Starym Testamencie ze względu 
na swoje piękno i bogactwo roślinności, która ją zdobi wraz z nadej-
ściem wiosny. Na tym wzgórzu, na które podążają liczni pielgrzymi 
nawiedzający ziemską Ojczyznę naszego Pana, zamieszkiwał prorok 
Eliasz, „pałający gorliwością do Boga żywego” i  broniący czystości 
wiary Ludu Bożego Starego Przymierza w jednego, żyjącego Boga. 

Pielgrzymujący dzisiaj po Ziemi Świętej, gromadząc się na tej gó-
rze, postępują po śladach tej niezliczonej rzeszy chrześcijan, którzy 
osiedlali się tutaj, idąc w  ślady Wielkiego Proroka. Te grupy wier-
nych, a więc: świątobliwi mężowie, którzy pragnęli żyć na wzór pro-
roka Eliasza, pielgrzymi i  pokutnicy szukający odosobnienia, życia 
w umartwieniu i ciszy, a także uczestnicy wypraw krzyżowych, któ-
rzy postanowili zamienić miecz na „oręż” modlitwy – jednocząc się, 
utworzyli pierwszą wspólnotę pustelniczą na Karmelu. Dało to po-
czątek nowej formie życia wspólnotowego w Kościele, zakonowi pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z  góry Karmel. Oddając się 
kontemplacji, powierzano się opiece Matce Bożej. Karmel stał się 
dla tych ludzi symbolem spotkania z Bogiem, a góra Karmel – drogą 
duszy do Pana. Powstały tu zakon karmelitański dał, od swoich po-
czątków, bardzo wiele miejsca, szczególnie w liturgii, wspominaniu 
Dziewicy Maryi, Wspomożycielki wiernych. Święto „góry Karmel” 
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celebrowane przez Zakon od XIV wieku, zostało w 1726 roku rozcią-
gnięte na cały Kościół155.

Jeśli w planie pielgrzymki jest przewidziane nie tylko odwiedzenie 
Karmelu, ale także sprawowanie tam Eucharystii, czyni się to według 
formularza mszalnego przewidzianego na wspomnienie obowiązko-
we w  dniu 16 lipca: „Najświętszej Maryi Panny z  góry Karmel”156. 
Uczestnicząc w świętej Liturgii, pielgrzymi wpatrują się w Bożą Ro-
dzicielkę Maryję, która przez swoje wstawiennictwo pomaga każ-
demu zbliżać się coraz bardziej do „Góry świętej”: Jezusa Chrystusa 
i do zjednoczenia się z Nim. Prawdę tę wyraża kolekta zwana przez 
wielu modlitwą dnia, która przypomina, że w czasach Starego Przy-
mierza, Bóg na górze Karmel przyjmował modlitwy proroków, nato-
miast w Nowym Przymierzu wybrał tę górę na miejsce czci Najświęt-
szej Maryi Panny. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi z góry 
Karmel, dołączamy naszą pochwałę do Maryjnego uwielbienia Boga, 
który jest śpiewany jako psalm responsoryjny i składamy w prefacji 
dziękczynienie Najwyższemu za „wielkie rzeczy”, jakie uczynił „dla 
całej ziemi”, za miłosierdzie, które „rozciągnął na wszystkie pokole-
nia”, i za to, że przez swoja pokorną Służebnicę „zesłał ludziom Zba-
wiciela”, swojego „Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa”. 

W Liturgii słowa pierwsze czytanie, wzięte z Księgi proroka Za-
chariasza (Za 2, 14–17), Kościół odnosi do Maryi, prawdziwej Córy 
Syjonu, która dała nam Jezusa Chrystusa, Tego, który przyciągnie do 
Boga wszystkie narody, aby uczynić z nich jeden lud Boży, Kościół. 
„Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród cie-
bie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą 
ludem Jego, i zamieszkają pośród ciebie, a ty poznasz, że Pan Zastępów 
mnie posłał do ciebie”. Zapowiadane przez starotestamentalnego proroka 

155  Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s. 262–264; 
W Ojczyźnie Chrystusa, red. T. Jelonek, P. Kwoczała, N. Gdyk, Kraków 2010, s. 37–
39; E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy o Świętych. 5 Lipiec…, dz. cyt., 
s. 73.75–77; J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej…, dz. cyt., s. 211n. 
156  MRP, dz. cyt., s. 136’n.
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Zachariasza zbawienie dla świata, przyszło ono dla całej ludzkości 
przez Chrystusa, Syna Maryi. 

W drugim czytaniu, które stosuje się w uroczystość, św. Paweł Apo-
stoł w Liście do Efezjan (Ef 1, 3–6. 11n) poucza, iż Bóg wybrał przed 
stworzeniem świata naród Izraela, aby przygotować w nim przyjście 
Mesjasza – Chrystusa. Bóg wybrał od początku Maryję, aby się stała 
Matką Syna Bożego. Bóg wybrał przed wiekami także i nas, abyśmy 
stawali się Jego przybranymi dziećmi. 

W Ewangelii (Mt 12, 46–50) Chrystus Pan głosi radosną prawdę, 
iż każdy może być Mu bliski, tak jak bliscy są matka i rodzeństwo, je-
żeli na wzór Jego Najświętszej Matki będziemy wypełniali wolę Ojca 
niebieskiego. Prawdziwą zatem Jego rodzinę stanowią wszyscy, którzy 
pełnią wolę Boga Ojca: Jezus „wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, 
rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, 
który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką»”. 

Pielgrzymi –  uczestnicy Eucharystii na tym szczególnym miej-
scu Ziemi Świętej, dziękują Bogu za wszystkie dobra wyjednane im 
przez „Panią z góry Karmel” i modlą się za siebie i za Kościół, aby 
Pan dawał nam siłę podążania do „świętej Góry Bożej” – celu nasze-
go ziemskiego pielgrzymowania, na spotkanie i wieczne przebywanie 
z Bogiem żyjących, z Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba – wielkich 
tej uświęconej ziemi. Pątnicy modlą się za papieża, biskupów i ka-
płanów, aby za przyczyną Najświętszej Marii Panny z  góry Karmel 
Bóg darzył ich siłą i odwagą w głoszeniu Chrystusa, światłości świata. 
Modlą się za tych, którzy prowadzą życie we wspólnotach zakonnych, 
aby za pośrednictwem Maryi Wspomożycielki z Karmelu, rozszerzali 
na ziemi Królestwo Jej Syna. Modlą się, aby chrześcijanie patrzyli na 
Maryję jako na wzór życia poświęconego Panu i naśladowali Matkę 
Chrystusową w Jej pełnym oddaniu dla Boga. Modlą się za rządzą-
cych państwami, aby obdarzeni potrzebną mądrością i wielkodusz-
nością, przyczyniali się do zachowywania Bożych wartości w życiu 
ich narodów. 
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*
Św. Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał wobec Bożej Rodziciel-

ki Maryi akt zawierzenia. W roku zamachu na jego życie, 8 grudnia 
1981 roku, modlił się157: 

„O Ty, która najbardziej ze wszystkich ludzi byłaś oddana Duchowi 
Przenajświętszemu, pomóż Kościołowi Twojego Syna trwać w  tym 
samym oddaniu, aby na wszystkich ludzi mógł przelewać niewysło-
wione dobra Stworzenia, Odkupienia i  Uświęcenia dla wyzwolenia 
całego stworzenia (por. Rz 8, 21). 

O Ty, która byłaś z  Kościołem u  początków jego posłannictwa, 
wypraszaj mu, aby idąc na cały świat, stale nauczał wszystkie narody 
i głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niech słowo Bożej Prawdy 
i duch Miłości znajduje przystęp do ludzkich serc, które przecież bez 
tej Prawdy i tej Miłości nie mogą żyć pełnią życia. [...]

O Ty, która tak głęboko i po macierzyńsku związana jesteś z Ko-
ściołem, wyprzedzając na drogach wiary, nadziei i miłości cały lud 
Boży, ogarnij wszystkich ludzi, którzy znajdują się w  drodze, piel-
grzymując przez życie doczesne do wiecznych Bożych przeznaczeń 
tą miłością, jaką w Twoje serce przelał z wysokości krzyża sam Boski 
Odkupiciel – Twój Syn. Bądź Matką wszystkich naszych ziemskich 
dróg, nawet gdy wiodą poprzez manowce, abyśmy wszyscy odnaleźli 
się w końcu w tej wielkiej wspólnocie, którą Twój Syn nazwał swoją 
Owczarnią, oddając za nią swe życie, jak Dobry Pasterz. [...]

O Ty, która zawsze pragnęłaś służyć! Ty, która służysz jak Matka 
całej rodzinie dzieci Bożych! Wypraszaj Kościołowi, aby ubogacony 
przez Ducha Świętego pełnią darów hierarchicznych i charyzmatycz-
nych, postępował wytrwale ku przyszłości drogą tej tylko odnowy, 
która pochodzi z mowy Ducha Świętego, przejmując do dzieła odnowy 
wszystko, co prawdziwe i dobre, nie pozwalając się zwieść w żadnym 
kierunku i pilnie rozróżniając pośród znaków czasu to, co służy na-
dejściu Bożego Królestwa.

157  Jan Paweł II, Akt zawierzenia, Rzym, 8 grudnia 1981, „L’Osservatore 
Romano”. Wydanie polskie, nr 12 (1981), s. 17.
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O Matko ludzi i  ludów, Tobie znane są wszystkie ich cierpienia 
i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomię-
dzy dobrem i złem, światłością i ciemnością, jakie wstrząsają światem 
–  przyjmij nasze wołanie skierowane w  Duchu Przenajświętszym 
wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy tych, 
którzy najbardziej na to czekają – a zarazem: na których zawierze-
nie Ty również czekasz szczególnie. Weź w swą macierzyńską opiekę 
całą rodzinę ludzką, którą z żarliwością Tobie, o Matko, zawierzamy. 
Niech dla nas wszystkich przybliży się czas pokoju i wolności, czas 
prawdy, sprawiedliwości i nadziei. [...]

O Matko Jezusowa, która w dnie doznajesz już chwały co do du-
szy i ciała, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć 
pełnię w  przyszłym wieku –  tu na ziemi, póki nie nadejdzie dzień 
Pański, nie przestawaj przyświecać ludowi Bożemu pielgrzymujące-
mu jako znak pewnej nadziei i pociechy.

Duchu Święty Boże, który z Ojcem i Synem jedną odbierasz chwałę 
i cześć! [...] Przyjmij te słowa pielgrzymującego Kościoła, wypowie-
dziane wśród trudów i radości, wśród obaw i nadziei – słowa, które są 
wyrazem ufnego i pokornego zawierzenia: słowa, w których Kościół, 
oddany Tobie, Duchu Ojca i Syna, w Wieczerniku Pięćdziesiątnicy na 
zawsze, nie przestaje powtarzać wraz z Tobą do swego Boskiego Oblu-
bieńca: Przyjdź!”

* *
Wszechmogący Boże, 
w czasach Starego Przymierza na górze Karmel 
przyjmowałeś modlitwy proroków, 
a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę 
na miejsce czci 
Najświętszej Maryi Panny,
spraw przez Jej wstawiennictwo, 
abyśmy doszli do Twojego Syna.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków158.

158  MRP, dz. cyt., s. 137’.



      

JEROZOLIMA. SYJON.
Wniebowzięcie Najświętszej 

Dziewicy Maryi 

Pielgrzymia droga w  ziemskiej Ojczyźnie naszego Pana Jezusa 
Chrystusa prowadzi pobożnych pątników na zachodnie wzgórze Je-
rozolimy zwane Syjonem, gdzie Boża Rodzicielka Maryja jako praw-
dziwa Córa Syjonu rozstała się z tym światem. 

Zgromadzeni na tym świętym Miejscu czcimy wniebowzięcie Naj-
świętszej Matki Jezusa, wołając z całym Kościołem: „Wysławiamy Cie-
bie, Maryjo, dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów i  na 
wieki triumfujesz z Chrystusem”; „Radujmy się wszyscy w Panu, ob-
chodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z  Jej Wnie-
bowzięcia radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego”; „Wielki 
znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod 
Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Te 
trzy antyfony na wejście, które najczęściej są zastępowane śpiewem na 
wejście, pochodzą z formularza mszy w wigilię i mszy w dzień uro-
czystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)159. 
Teksty modlitw mszalnych, wyrażając wiarę Kościoła, stwierdzają, iż 
wszechmogący, wieczny Bóg wziął „do niebieskiej chwały ciało i du-
szę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki” Swojego Syna (kolekta: 
msza w dzień); Bóg wejrzał na pokorę Najświętszej Maryi Panny, wy-
niósł Ją do godności Matki Swojego Syna i  uwieńczył Ją najwyższą 

159  MRP, dz. cyt., s. 168–171.
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chwałą (kolekta: msza w wigilię); Bogurodzica Dziewica została wzię-
ta do nieba i jako pierwsza osiągnęła zbawienie, gdyż Bóg nie chciał, 
„aby skażenia w grobie doznała Dziewica, która wydała na świat Two-
jego Syna Dawcę wszelkiego życia” (prefacja). Wniebowzięcie Maryi 
przypomina ludzkości powołanie do chwały w niebie. Wniebowzięta 
uczestniczy w chwale zmartwychwstałego Pana „i stała się wizerun-
kiem Kościoła w  chwale, a  dla pielgrzymującego ludu źródłem po-
ciechy i znakiem nadziei” (prefacja). Dlatego zanosimy do Boga bła-
ganie, „abyśmy zbawieni przez śmierć i  zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały” (kolekta: 
msza w wigilię); „abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra ducho-
we i wysłużyli sobie udział w Jej chwale” (kolekta: msza w dzień); aby 
po przyjęciu Najświętszego Sakramentu, „który daje zbawienie”, Bóg 
„za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej do-
prowadził nas do chwały zmartwychwstania” (modlitwa po Komunii: 
msza w dzień). 

Czcząc w czasie pielgrzymki po ziemskiej Ojczyźnie Jezusa, a 15 
sierpnia na całym okręgu ziemskim, wniebowzięcie Jego Najświęt-
szej Matki, przeżywamy ustawiczne wypełnianie się proroctwa, 
które Matka Boża wyśpiewała w Magnificat: „Błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” 
(Łk 1, 48n) (antyfona na Komunię: msza w dzień). 

Uczestnicząc w  Eucharystii na chrześcijańskim Syjonie, przez 
wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej, prosimy 
Pana, naszego Boga, „abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra du-
chowe i wysłużyli sobie udział w Jej chwale” (kolekta: msza w dzień); 
aby „nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie” dążyły do 
Boga (modlitwa nad darami: msza w dzień). „W uroczystość Wnie-
bowzięcia Bożej Rodzicielki” błagamy także, aby Pan, nasz Bóg, uwol-
nił nas „od wszystkich grożących nam niebezpieczeństw” (modlitwa 
po Komunii: msza w wigilię); aby ofiara eucharystyczna wyjednała 
nam przebaczenie grzechów i przemieniła „nasze życie w nieustanne 
dziękczynienie” (modlitwa nad darami: msza w wigilię).
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*
W Liturgii godzin, która „najlepiej przygotowuje do owocnego 

sprawowania Eucharystii i  ożywia odpowiednie usposobienie, jak 
wiarę, nadzieję, miłość, pobożność i  ducha ofiary”160, hymny po-
szczególnych godzin pogłębiają prawdę wiary przeżywaną w ramach 
roku liturgicznego. Hymn II Nieszporów tak wyraża prawdę o wnie-
bowzięciu Najświętszej Dziewicy Maryi:

 
1. Dzisiaj zabłysnął wielki znak na niebie:
 Święta Niewiasta w słońce obleczona;
 Gwiazdy Ją wieńczą, księżyc jasno świeci
 Pod Jej stopami.

2. Matko Dziewico, Rodzicielko Boga,
 W Tobie zwycięża światło nad ciemnością;
 W dniu tym wielbimy Twoje wyniesienie
 Nad wszechświat cały.

3. Pierwsza po Synu weszłaś w bramy nieba 
 Z duszą i ciałem jaśniejącym łaską;
 Odtąd się stałaś drogą najpewniejszą
 Do domu Boga. 

4. Synu Maryi, Bracie wszystkich ludzi,
 Ty, coś zmartwychwstał w pełni człowieczeństwa,
 Tobie i Ojcu, i Duchowi Prawdy
 Niech będzie chwała. Amen161.

* *
Sobór Watykański II poucza, iż Matka Jezusowa wzięta do nieba, 

dzięki macierzyńskiej miłości, opiekuje się uczniami swojego Syna, 

160  Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin…, dz. cyt., nr 12.
161  15 sierpnia. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Liturgia godzin. 
II Nieszpory. Hymn, w: Liturgia godzin, t. 4…, dz. cyt., s. 1075. 
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pielgrzymującymi jeszcze na tej ziemi i narażonymi na niebezpieczeń-
stwa i trudy, „dopóki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczy-
zny”. Dopóki nie nadejdzie dzień Pański, dzień powtórnego przyjścia 
Pana na końcu dziejów, Matka Jezusa „przyświeca pielgrzymującemu 
Ludowi Bożemu jak znak niezachwianej nadziei i pociechy”162. Wnie-
bowzięta Maryja, Matka Kościoła, ukazuje nam cel, do którego i my 
zmierzamy różnymi ziemskimi drogami. Ona jest pierwszą spośród 
rodziny ludzkiej, która „po zakończeniu ziemskiego życia wzięta zosta-
ła z ciałem i duszą do chwały niebieskiej”163. 

Św. Jan Paweł II w swym apostolskim posługiwaniu nauczał: 
„Wniebowzięcie jest ukoronowaniem całego życia Maryi, Jej jedy-

nego powołania, wśród wszystkich członków ludzkości, jako Mat-
ki Bożej. Jest ukoronowaniem wiary, jaką Ona, pełna łaski, okazała 
w czasie zwiastowania, i którą Elżbieta, Jej krewna, tak podkreśliła 
i uznała w czasie nawiedzenia. [...] Wniebowzięcie jest szczególnym 
darem Zmartwychwstałego dla Jego Matki. Jeżeli istotnie ci, co należą 
do Chrystusa, będą ożywieni w czasie Jego przyjścia, to jest rzeczą słusz-
ną i zrozumiałą, aby tego uczestnictwa w zwycięstwie nad śmiercią 
doznała jako pierwsza właśnie Ona – Matka; Ona – która należy do 
Chrystusa w sposób najpełniejszy: w rzeczy samej – także On należy 
do Niej – jako Syn do Matki. Ona należy do Niego: w sposób szcze-
gólny należy do Chrystusa, ponieważ została umiłowana i odkupio-
na w sposób najbardziej osobliwy. Ta, która w samym swoim ludz-
kim poczęciu była niepokalana – to jest wolna od grzechu, którego 
następstwem jest śmierć – czyż przez ten sam fakt nie powinna była 
być wolna od śmierci, która jest następstwem grzechu? Owo przyj-
ście Chrystusa, o którym mówi Apostoł w dzisiejszym drugim czy-
taniu (msza w dzień), czyż nie powinno się było dokonać – w tym 
jedynym przypadku – w sposób wyjątkowy, niejako natychmiast, to 
jest w chwili zakończenia życia ziemskiego? Dla Maryi, powtarzam, 
w  której dokonało się Jego pierwsze przyjście w  Nazaret i  w noc 

162  Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium…, dz. cyt., nr 62. 68.
163  Pius XII, Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus, (cyt. za: Litur-
gia godzin, t. 4…, dz. cyt., s. 1071).
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betlejemską, ów kres życia, którym dla wszystkich ludzi jest śmierć, 
Tradycja słusznie nazywa raczej zaśnięciem. 

«Maryja wzięta jest do nieba, radują się Aniołowie!». I raduje się 
Kościół!

Dla nas dzisiejsza uroczystość jest jakby przedłużeniem Wielka-
nocy, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest obecnie 
znakiem i  źródłem nadziei życia wiecznego oraz przyszłego zmar-
twychwstania. O tym znaku czytamy w Apokalipsie św. Jana (pierw-
sze czytanie: msza w dzień): «Potem wielki znak ukazał się na niebie: 
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej gło-
wie wieniec z gwiazd dwunastu» (Ap 12, 1). Chociaż nasze życie na 
ziemi toczy się ciągle w napięciu owej walki między smokiem a Nie-
wiastą, o czym mówi ta sama księga Pisma Świętego; mimo że co-
dziennie podlegamy walce między dobrem i złem, w której człowiek 
uczestniczy od grzechu pierworodnego – to jest od czasu, kiedy «jadł 
z drzewa wiadomości dobrego i złego», jak czytamy w Księdze Rodzaju 
(Rdz 2, 17; 3, 12), gdy nawet ta walka przyjmuje niekiedy formy nie-
bezpieczne i straszne, ten Znak nadziei pozostaje i odnawia się ciągle 
w wierze Kościoła.

Dzisiejsza uroczystość pozwala nam patrzeć na ten Znak, wielki 
Znak zbawczej ekonomii Bożej, z  tym większą ufnością i  radością. 
Pozwala nam oczekiwać od tego Znaku zwycięstwa, aby nie ulec osta-
tecznie złu i grzechowi, w oczekiwaniu na dzień, w którym wszystko 
będzie dokonane przez Tego, który odniósł zwycięstwo nad śmiercią: 
przez Syna Maryi; wtedy On «przekaże królowanie Bogu i Ojcu, gdy 
pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc» «i położy wszystkich 
nieprzyjaciół pod swoje stopy, a jako ostatni wróg zostanie pokonana 
śmierć»” (1 Kor 15, 24. 25)164.    

164  Jan Paweł II, Źródło nadziei na życie wieczne. Homilia na uroczystość 
Wniebowzięcia, 15 sierpnia 1980 r., w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, 2. 
1980, Poznań–Warszawa 1986, s. 219–221.
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* * *
Flaga Unii Europejskiej, początkowo jako flaga Rady Europy, zosta-

ła oficjalnie przyjęta przez Komitet Ministrów Rady Europy 8 grud-
nia 1955 roku, a  przez Wspólnotę Europejską 29 maja 1986 roku. 
Przedstawia ona 12 pięcioramiennych złotych gwiazd, których ramio-
na się stykają; gwiazdy są umieszczone koliście na błękitnym tle. 

Francuski artysta Arsèn Heitz, który jest autorem flagi europej-
skiej, wyjaśnił, że pracując nad swoim projektem, odczuwał silne na-
tchnienie ze strony Matki Bożej. Artysta miał powiedzieć: „Zainspi-
rowany przez Boga, stworzyłem niebieską flagę, z której tła wyłania 
się dwanaście gwiazd Cudownego Medalika”. Francuski dr nauk hu-
manistycznych, teolog i mariolog René Laurentin (*1917), dyskusje 
wokół flagi europejskiej skomentował słowami: „To nie przypadek, 
że flagę europejską zdobi dwanaście gwiazd. [...] Nie tylko kolor fla-
gi Europy zbiega się z  tym, który jest przypisywany Matce Boskiej, 
i nie tylko dwanaście gwiazd z tymi, które Katarzyna Labouré (1806–
1876), na polecenie Matki Bożej (która jej się objawiła 27 listopada 
1830 roku przy ulicy du Bac w Paryżu) dała do wygrawerowania na 
medaliku Niepokalanego Poczęcia; oprócz tego flaga została zatwier-
dzona 8 grudnia 1955 roku, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia. 
Trzy zadziwiające zbiegi okoliczności”165.

Trzeba jednakże do tych głosów Francuzów dodać, iż dwana-
ście gwiazd na fladze europejskiej jest łączonych z Matką Najświęt-
szą nie tylko ze względu na Cudowny Medalik. Wydaje się, że naj-
ważniejszym argumentem w  tej sprawie jest tekst Pisma Świętego, 
z księgi Apokalipsy św. Jana, który w formularzu mszalnym uroczy-
stości Wniebowzięcia NMP może być użyty jako antyfona na wej-
ście: „Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce 
i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” 
(Ap 12, 1). 

165  Cyt. za: M. Czekanowska, Znaczenie flagi europejskiej, „Miejsca święte” 
2004, nr 5, s. 10. 
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* * * *
Wszechmogący, wieczny Boże,
Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę 
Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna,
spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra 
duchowe
i wysłużyli sobie udział w Jej chwale.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków166.
      
Boże, Ty wejrzałeś na pokorę 
Najświętszej Maryi Panny
i wyniosłeś Ją do godności Matki 
Twojego Jedynego Syna,
a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą,
spraw, abyśmy zbawieni przez śmierć 
i zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa,
przez Jej prośby mogli wejść do wiecznej chwały
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków167.

166  MRP, dz. cyt., s. 170’.
167  MRP, dz. cyt., s. 169’.



NAD JEZIOREM GENEZARET.

Święci Piotr i Paweł:  
Opoka – Skała  

i Apostoł Narodów

W pielgrzymowaniu po ziemskiej ojczyźnie Jezusa nie może za-
braknąć spotkania z Boskim Mistrzem i Nauczycielem nad jeziorem 
Genezaret zwanym też Jeziorem Tyberiadzkim albo Morzem Galilej-
skim. Chrystus Pan często przebywał nad tym jeziorem, gdzie mia-
ły miejsce ważne wydarzenia w życiu Apostołów i pierwszych Jego 
uczniów. Nad brzegami tego jeziora, nad którym gromadzą się piel-
grzymi, Jezus napotkał rybaków i powołał na swoich Apostołów: Szy-
mona Piotra i  jego brata Andrzeja, Jakuba, syna Zebedeusza i  jego 
brata Jana. To właśnie nad tym jeziorem usłyszeli oni słowa Pana: 
„«Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». Oni 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim” (Mk 1, 17–18). Nad Je-
ziorem Galilejskim, nad którym nauczał często Pan Jezus tłumy gro-
madzące się, by Go słuchać, Piotr otrzymał najwyższą władzę paster-
ską w Kościele. Pan uczynił Piotra „skałą” i fundamentem, na którym 
zbudowany jest jeden, święty, apostolski i powszechny Kościół. Chry-
stus Pan powołał prześladowcę Szawła, aby jako Paweł stał się Apo-
stołem Narodów. Dlatego w uroczystość apostołów Piotra i Pawła 
(29 czerwca), który modlitwa dnia (kolekta) nazywa dniem „świętej 
radości”, Kościół zanosi w liturgii mszalnej do Boga błaganie, aby mógł 
wiernie zachowywać naukę tych wielkich Apostołów, „od których 
otrzymał zaczątek wiary”. Kościół wyznaje, że Bóg, „przez świętych 
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apostołów Piotra i Pawła”, dał swojemu Kościołowi „podstawy chrze-
ścijańskiej wiary”. 

W Liturgii słowa pierwsze czytanie wzięte z księgi Dziejów Apo-
stolskich (Dz 12, 1–11) ukazuje św. Piotra, który, jako widzialny za-
stępca Chrystusa na ziemi, cieszył się szczególną Bożą opieką. „Piotr 
jest potrzebny Kościołowi. Jest potrzebny Kościołowi nie tylko w Je-
rozolimie, ale potem jeszcze w Antiochii i Rzymie. Liturgia pełna jest 
radosnej wdzięczności za to, że Bóg wyrwał Piotra z mocy Heroda. 
Daje temu wyraz sam Apostoł, gdy zostaje w sposób cudowny wy-
prowadzony z więzienia i oddany Kościołowi w Jerozolimie” (Jan Pa-
weł II). Piotr, który „przeszedł przez głębokie doświadczenie własnej 
słabości”, wyznał: „Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła 
i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwa-
li żydzi”. Piotra wspierała ponadto gorąca modlitwa całej wspólnoty 
chrześcijan: „Kościół modlił się za niego nieustannie do Boga”. Zgro-
madzenie liturgiczne Kościoła do dziś dnia, w każdym czasie i wszę-
dzie na świecie, w  uroczystość obu Apostołów (bądź podczas piel-
grzymki do Ziemi Świętej), potwierdza śpiewem psalmu, iż: „Po całej 
ziemi ich głos się rozchodzi”. 

W drugim czytaniu, z Listu św. Pawła Apostoła do Galatów (Ga 1, 
11–20), jego autor, św. Paweł przedstawia z niezwykłą pokorą wiel-
kość posłannictwa, które powierzył mu sam Boski Nauczyciel, Jezus 
Chrystus. „Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewan-
gelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie 
nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chry-
stus”. Prześladowca Pana stał się Apostołem Narodów: „gdy jeszcze 
wyznawałem judaizm, [...] z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół 
Boży i usiłowałem go zniszczyć. [...] Gdy jednak spodobało się Temu, 
który wybrał mnie [...], bym Ewangelię o Nim głosił poganom, na-
tychmiast [...] skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem 
do Damaszku”. 

Ewangelia czytana w uroczystość Apostołów Piotra i Pawła (w mszy 
w dzień; Mt 16, 13–19), ukazuje Piotra, który – w okolicy Cezarei 
Filipowej – z wiarą wyznaje bóstwo Chrystusa: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego”. W  odpowiedzi otrzymuje od Chrystusa Pana obiet-
nicę, że będzie opoką Kościoła, na której On zbuduje swój Ko-
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ściół, „a bramy piekielne go nie przemogą”. Boski Nauczyciel przy-
rzeka Piotrowi najwyższą władzę w Kościele, którą sprawują do dziś 
jego następcy w Rzymie. 

Św. Jan Paweł II uczył (29 czerwca 1984): „Tak więc Kościół zo-
staje oparty na opoce wiary, która ma swoje źródło w Bogu samym: 
w Ojcu. W słowach ludzkich, tak jak w słowach Piotra, wiara ta wy-
raża Prawdę, która jest z  Boga. Przeciwnikiem tej Prawdy są «bra-
my piekielne», usiłujące od początku zniszczyć w dziejach człowieka 
Prawdę, która jest z Boga: która ma swe źródło w Ojcu. Kościół, dla 
którego wyznanie wiary Piotra stało się «opoką», zostaje przeciwsta-
wiony «bramom piekielnym». Będą one usiłowały przemóc to, co ma 
swe źródło w Bogu, ale nie zdołają. «Nie przemogą». Imię Piotra zo-
stało związane w odpowiedzi Chrystusa z obietnicą trwania w Ko-
ściele tej Prawdy, która pochodzi od Boga. Trwanie to przejmie osta-
teczny fundament z Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa. W Nim 
zostanie też dany Kościołowi Duch Święty: Pocieszyciel, Duch Praw-
dy. [...] W dniu dzisiejszym obaj Apostołowie: Szymon Piotr i Paweł 
z Tarsu, połączeni zbawczym charyzmatem Ewangelii: Prawdy, któ-
ra pochodzi od Ojca –  idą na spotkanie Ukrzyżowanego i  Zmar-
twychwstałego Pana. Czas ich męczeńskiej śmierci, czas ostatecz-
nego świadectwa połączył ich tutaj, w Rzymie. Z tej śmierci, z tego 
świadectwa rośnie Kościół. «Bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 
16, 18). Rośnie Kościół tutaj w Rzymie – i rosnąć będzie w coraz to 
nowych miejscach ziemi, wśród różnych ludów i  narodów. Będzie 
niósł w sobie dziedzictwo Piotra i Pawła, dzięki którym «bramy pie-
kielne» nie przemogły tej Prawdy, która jest od Ojca: «ciało i krew 
nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie» (Mt 16, 17). 
[...] «Bramy piekielne», uderzając mieczami prześladowców, mogły 
skazać na śmierć Szymona Piotra i Pawła z Tarsu – ale nie potrafiły 
zniszczyć tej więzi z Królestwem niebieskim, którą Oni ugruntowali 
w Kościele w mocy Prawdy objawionej przez Boga”168.

168  Jan Paweł II, Homilia na uroczystość Świętych Piotra i Pawła. Zbudo-
wany na opoce Prawdy, wolny od trwogi (bazylika św. Piotra. Piątek, 29 czerwca 
1984), w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 7, 1…, dz. cyt., s. 914, 916.
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Papież Benedykt XVI podczas swojego pobytu w naszej Ojczyźnie 
w 2006 roku, powiedział do polskiej młodzieży: „Co znaczy budo-
wać na skale? Budować na skale to także budować na Piotrze i z Pio-
trem. Przecież to do niego Pan powiedział: «Ty jesteś Piotr, skała i na 
tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą» 
(Mt 16, 16). Jeśli Chrystus, Skała, kamień żywy i drogocenny nazywa 
swojego Apostoła skałą, to znaczy, że chce, żeby Piotr, a razem z nim 
Kościół cały, był widzialnym znakiem jedynego Zbawcy i Pana. Tu 
w Krakowie, umiłowanym mieście mojego Poprzednika Jana Pawła 
II, słowa o budowaniu na Piotrze i z Piotrem oczywiście nikogo nie 
dziwią. Dlatego mówię wam: nie lękajcie się budować waszego życia 
w Kościele i z Kościołem! Bądźcie dumni z miłości do Piotra i do Ko-
ścioła, który został mu powierzony! Nie dajcie się zwieść tym, którzy 
chcą przeciwstawić Chrystusa Kościołowi! Jedna jest skała, na któ-
rej warto budować dom. Tą skałą jest Chrystus. Jedna jest skała, na 
której warto oprzeć wszystko. Tą skałą jest ten, do którego Chrystus 
rzekł: «Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój» 
(Mt 16, 18). [...] Nie runie dom, gdy na skale będzie utwierdzony! 
[...] Kto wierzy w Chrystusa na pewno nie dozna zawodu! Bądźcie 
świadkami nadziei, tej nadziei, która nie boi się budować domu swo-
jego życia, bo dobrze wie, że może liczyć na fundament, który nie za-
wiedzie nigdy: Jezusa Chrystusa, naszego Pana”169.

Gdy Kościół w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła skła-
da dary na ołtarzu Pańskim, prefacja (nr 66) o tych wielkich Świętych 
Apostołach podkreśla ich dwojakie posłannictwo w Kościele: „Piotr 
pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa i z nawróconych Izraelitów za-
łożył pierwszy Kościół”; św. Paweł natomiast „otrzymał łaskę jasne-
go rozumienia prawd wiary i stał się nauczycielem narodów pogań-
skich”.

169  Benedykt XVI, Przemówienie skierowane do młodzieży podczas spotka-
nia na Błoniach Krakowskich, Co to znaczy budować na skale (27 maja 2006 r.),  
w: Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze. Pielgrzymka do Polski 25–28 maja 
2006, Warszawa 2006, s. 74n.
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Modlitwa po Komunii wyprasza u  Boga, aby dzisiejsi chrześci-
janie, pokrzepieni Najświętszym Sakramentem, żyli w  Kościele jak 
pierwsi uczniowie Chrystusa; trwali w łamaniu chleba i nauce Apo-
stołów oraz – umocnieni i utwierdzeni w miłości – „stanowili jedno 
serce i jedną duszę”. 

Kościół, sprawując w  uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i  Pawła Liturgię godzin, zanosi w  Jutrzni prośby do Boga i  woła: 
Chryste, wysłuchaj nas.

Ty modliłeś się za Piotra, aby nie ustała jego wiara,
– umocnij wiarę swojego Kościoła.
Ty po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się 
   Szymonowi Piotrowi i objawiłeś się Szawłowi,
– oświeć nasze umysły, abyśmy świadczyli o Twoim   
   życiu.
Ty wybrałeś Pawła Apostoła, aby zwiastował 
   Twoje imię poganom,
– uczyń nas prawdziwymi głosicielami Twej Ewangelii.
Ty w swoim miłosierdziu wybaczyłeś zdradę 
Piotrowi,
– odpuść nam wszystkie nasze winy.

W modlitwie wieczornej, Nieszporach, swoje prośby rozpoczyna 
Kościół wołaniem:

Pospiesz na pomoc swojemu ludowi.
Ty powołałeś rybaka Szymona, aby stał się rybakiem   
   ludzi,
– wezwij wielu pracowników, aby zbawić wszystkie    
   narody.
Ty uciszyłeś burzę na morzu, aby łódź uczniów nie  
   zatonęła,
– zachowaj Kościół od wszelkiego zamętu 
   i umacniaj naszego Papieża.
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Ty po zmartwychwstaniu skupiłeś wokół Piotra 
   swych rozproszonych uczniów,
– Dobry Pasterzu, zgromadź cały swój lud w jednej  
  owczarni. 
Ty posłałeś Pawła Apostoła, aby głosił Ewangelię  
   poganom,
– spraw, aby wszyscy ludzie usłyszeli słowo zbawienia.
Ty powierzyłeś swemu Kościołowi klucze królestwa  
   niebieskiego,
– otwórz bramy niebios wszystkim, 
   którzy za życia ufali w Twoje miłosierdzie.

 
*

Panie, nasz Boże,
Ty przez świętych apostołów Piotra i Pawła
dałeś swojemu Kościołowi podstawy chrześcijańskiej 
wiary,
przez ich wstawiennictwo udziel nam pomocy
i doprowadź nas do wiecznego zbawienia.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków170.

* *

Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości 
w uroczystość apostołów Piotra i Pawła, 
spraw, aby Twój Kościół wiernie 
zachowywał naukę Apostołów, 

170  MRP, 29 czerwca. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta mszy 
w wigilię…, dz. cyt., s. 113’.
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od których otrzymał zaczątek wiary. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków171.

171  MRP, 29 czerwca. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Kolekta mszy 
w dzień…, dz. cyt., s. 114’.
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ZIEMI 

ŚWIĘTEJ





ŚW. JUSTYN († 165).

Męczennik, Apologeta 

Niezwykle ważnym etapem pielgrzymowania chrześcijan do 
świętych miejsc ziemskiego życia naszego Odkupiciela jest sprawo-
wanie w tych miejscach Najświętszej Eucharystii, która jest centrum 
całego życia chrześcijańskiego. We Mszy św. „osiąga szczyt działa-
nie, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat oraz kult, jaki lu-
dzie oddają Ojcu, wielbiąc Go przez Chrystusa, Syna Bożego w Duchu 
Świętym”172. 

Sobór Watykański II (1962–1965), w dokumencie nazwanym Kon-
stytucją o  liturgii świętej (nr 8), poucza że „ziemska liturgia daje 
nam przedsmak uczestnictwa w  liturgii niebiańskiej sprawowanej 
w świętym mieście Jeruzalem, do którego pielgrzymujemy”. W litur-
gii ziemskiej wyśpiewujemy Panu hymn chwały wraz ze wszystki-
mi zastępami duchów niebieskich i wspominamy ze czcią Świętych, 
z wiarą, nadzieją i miłością spodziewając się, że „Bóg dopuści nas do 
ich grona”. „W liturgii wyczekujemy Zbawiciela, naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa, aż się ukaże jako Ten, który jest życiem naszym, a my 
z Nim razem pojawimy się w chwale”.

Jerozolima zatem, jako miasto ukrzyżowania i zmartwychwstania 
Pana Jezusa, które nawiedzają wszyscy pobożni pielgrzymi i pątniczki, 
stała się symbolem wiecznej liturgii. 

172  Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego…, dz. cyt., nr 16. 
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Kiedy dzisiaj u wielu ludzi daje się zauważyć „utratę pamięci i dzie-
dzictwa chrześcijańskiego”, kiedy wielu przeżywa stan zagubienia, 
sprawiając wrażenie zdezorientowanych, niepewnych, pozbawionych 
nadziei, św. Jan Paweł ogłosił całemu światu, iż Jezus Chrystus żyjący 
w swoim Kościele, jest źródłem nadziei; ukazał nam na nowo Pana 
Jezusa „jako jedyny i  nieprzemijający fundament prawdziwej na-
dziei”173. Jeżeli zatem dzisiejszy człowiek chce się ustrzec lęku przed 
przyszłością, musi na nowo odwoływać się do swojej chrześcijań-
skiej przeszłości i nauczyć się kształtować swoją przyszłość w spo-
tkaniu z  Osobą i  orędziem Jezusa Chrystusa. Dlatego, jako piel-
grzymi w  ziemskiej Ojczyźnie Jezusa, mając tę szczególną łaskę 
i  szczęście kroczyć po drogach, którymi chodził nasz Pan, musimy 
być świadomi tego, że całe nasze życie ma być podążaniem, postępo-
waniem za Panem drogami, wskazanymi nam przez Niego. Tak wła-
śnie czynili liczni świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy potrafi-
li żyć według Ewangelii Chrystusowej, często mimo wielu trudności, 
wrogości i prześladowań, stając się wielkimi znakami nadziei. W hi-
storii Kościoła są niezliczone rzesze jego córek i  synów, którzy żyli 
autentyczną świętością w  życiu rodzinnym, zawodowym i  społecz-
nym. „Oni wszyscy, niczym «żywe kamienie» wsparte na Chrystu-
sie, «kamieniu węgielnym», tworzyli Europę (i inne kontynenty) jako 
budowlę duchową i moralną, pozostawiając potomności najcenniej-
sze dziedzictwo. Tak spełniła się obietnica Chrystusa: «Kto we mnie 
wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, ow-
szem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca» (J 14, 12). Święci są 
żywym dowodem spełnienia się tej obietnicy i zachęcają, aby wierzyć 
w nią nawet w najtrudniejszych godzinach dziejów”174. 

Jednym z tych Świętych jest św. Justyn, męczennik, pochodzący 
z grecko-pogańskiej rodziny, urodzony ok. 100 roku we Flavia Neapo-
lis (biblijne Sychem, dziś Nablus) w Samarii, w Palestynie. Był z wy-
kształcenia filozofem pogańskim, a  po przyjęciu chrztu w  33 roku 

173  Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in Europa o Jezusie Chry-
stusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy (28 VI 2003), nr 1.
174  Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa…, dz. cyt., nr 14. 
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życia stał się największym apologetą, obrońcą wiary chrześcijańskiej. 
Słowo „apologeta” odnosi się do starożytnych pisarzy chrześcijań-
skich, którzy stawiali sobie za cel obronę nowej religii przed zarzu-
tami wysuwanymi przez pogan i żydów oraz upowszechnianie nauki 
chrześcijańskiej językiem dostosowanym do kultury swoich czasów. 
Apologeci kierowali się zatem w swojej działalności podwójną troską: 
z  jednej strony broniąc rodzącego się chrześcijaństwa (greckie słowo 
apologia znaczy właśnie „obrona”), z  drugiej przedstawiając treści 
wiary w języku i kategoriach myślowych zrozumiałych dla ludzi swo-
jej epoki175. 

Św. Justyn, jako filozof, wiedział, że rozum może być wielką po-
mocą dla wiary i dlatego też założył w Rzymie pierwszą szkołę filo-
zofii chrześcijańskiej, w której bezpłatnie uczył podstaw nowej religii, 
uważanej przez niego za prawdziwą filozofię. Znalazł w niej bowiem 
prawdę, a  więc sztukę prawego życia. W  stolicy imperium nauczał 
i pisał swoje dzieła. Do najważniejszych dzieł św. Justyna (zachowa-
nych do naszych czasów) należą: Dialog z Żydem Tryfonem, w któ-
rym wykazał, że Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem, bo spełni-
ły się na Nim proroctwa Starego Testamentu. Z kolei dwie Apologie 
wiary chrześcijańskiej są skierowane do cesarza rzymskiego Antoni-
na Piusa (138–161), jego syna Marka Aureliusza (161–180) i do Se-
natu rzymskiego. Apologeta Justyn broni w tych dziełach chrześcijan 
przed zarzutami ze strony pogan, dowodząc, że chrześcijanie są rów-
nie dobrymi obywatelami jak inni, a ponadto opisuje i przedstawia 
pozytywne wartości chrześcijaństwa, życie wierzących oraz ówczesną 
liturgię. Szczególnie cenne dla Kościoła są dwa opisy Eucharystii; 
pierwszy z  nich przedstawia Mszę św. sprawowaną w  ramach wta-
jemniczenia dorosłych (po chrzcie) (rozdział 65); drugi opis to Eu-
charystia niedzielna (rozdział 67). Istotę Eucharystii wyjaśnia św. Ju-
styn w rozdziale 66 swej Apologii. Synteza tych dwóch opisów daje 

175  Por. Benedykt XVI, Ojcowie Kościoła od Klemensa Rzymskiego do Augu-
styna, Poznań 2008, s. 22n; J. Janicki, Służba Boża w pierwszych wiekach Kościoła. 
Wybrane zagadnienia, Kraków 2011, s. 15n.
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nam dzisiaj dokładny obraz obrzędów (liturgii) Mszy św. w połowie 
II wieku, a jednocześnie ukazuje wiarę, teologię młodego Kościoła. 

Gdyby w programie pielgrzymki do Ziemi Świętej stało się moż-
liwym, pielgrzymi mogliby uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej 
według formularza mszalnego z dnia 1 czerwca, tzn. dnia wspomnie-
nia obowiązkowego Św. Justyna, męczennika176.

Antyfona na wejście tego formularza, parafrazując słowa Psal-
mu 119 (118), 85.46, porównuje dwie mądrości: pogańską i  chrze-
ścijańską, wkładając w usta św. Justyna słowa, które w wielkim skró-
cie oceniają te dwie mądrości, a zarazem streszczają drogę życiową 
Świętego: „Bezbożni opowiadali mi baśnie, lecz one są niczym wobec 
Twojego Prawa. Ja zaś świadczyłem o Twoich rozkazach wobec kró-
lów, a nie wstydziłem się”. W Mszale rzymskim, wydanym w Belgii 
w 1958 roku, polskie tłumaczenie łacińskiego tekstu brzmiało równie 
wymownie: „Zachwalali mi bezbożni swoje czcze wymysły, lecz one 
[są] niczym wobec Twojego prawa [zakonu]. Ja zaś głosiłem prawdę 
Twoją wobec królów, bez wstydu i lęku”177. Św. Justyn długo poszuki-
wał Prawdy w ówczesnych systemach filozoficznych, w różnych szko-
łach filozoficznej tradycji greckiej, ale dopiero odkrycie chrześcijań-
stwa zaspokoiło jego głód prawdy. Zgłębiając naukę Ukrzyżowanego 
Mistrza, nawrócił się na wiarę chrześcijańską. Pierwsza modlitwa ce-
lebransa, kolekta, wyrażając wiarę modlącego się Kościoła, stwierdza, 
że to Bóg dał świętemu Justynowi, męczennikowi „głębokie pozna-
nie Jezusa Chrystusa” i dodaje, że stało się „przez szaleństwo krzyża”. 
Nauka o krzyżu, który był głupstwem dla wielu współczesnych mu 
„mędrców”, stała się dla niego prawdziwym światłem; potrafił zdobyć 
również najwyższą mądrość, która ma swoje źródło w  Bogu. „Na-
uka krzyża jest głupstwem dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą 
dla nas, którzy dostępujemy zbawienia” – poucza św. Paweł w swoim 
pierwszym Liście do Koryntian (1 Kor 1, 18–25), który jest czytany 
w Liturgii słowa tej Mszy św. Św. Justyn męczennik mógł powiedzieć 

176  MRP, dz. cyt., s. 79’n.
177 Mszał rzymski z  dodaniem nabożeństw nieszpornych, Tyniec–Polska, 
Bruges–Belgia 1958, 14 kwietnia. Św. Justyna, Męczennika, s. 1184–1188.



  135

za św. Pawłem Apostołem: „Postanowiłem, będąc wśród was, nie 
znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” 
(1 Kor 2, 2) – tak brzmią słowa antyfony na Komunię. W opisie mę-
czeńskiej śmierci św. Justyna i sześciu jego towarzyszy (ok. 165 roku), 
jaki podaje Liturgia godzin w drugim czytaniu tzw. Godziny czytań, 
znajdujemy m.in. słowa Justyna Apologety, który na groźbę prefekta 
Rzymu, Rustyka, iż jeśli nie złożą ofiary bogom na znak wyrzeczenia 
się wiary, zostaną „ukarani bez żadnej litości”, odpowiedział: „Pra-
gniemy ponieść karę dla naszego Pana, Jezusa Chrystusa, i dostąpić 
zbawienia; będzie to dla nas rękojmią i  ocaleniem w  dniu straszli-
wego i powszechnego Sądu naszego Pana i Zbawcy. [...] Święci mę-
czennicy, wielbiąc Boga, zostali odprowadzeni na miejsce kaźni i tam 
ścięci. Tak wyznali Zbawiciela i  to wyznanie przypieczętowali mę-
czeństwem”178.

*
W formularzu mszalnym na wspomnienie obowiązkowe św. Justy-

na (1 czerwca) można znaleźć wezwanie skierowane do wszystkich 
wiernych chcących naśladować św. Justyna, w tym, co czynił on jako 
apologeta. I dzisiaj chodzi bowiem o podwójną troskę, którą powinni 
podjąć uczniowie Chrystusa: bronić wiary przed jej wrogami i spra-
wiać, aby całe nasze życie było podążaniem, postępowaniem za Panem 
drogami, wskazanymi nam przez Niego.

Boże, Ty przez szaleństwo krzyża dałeś 
świętemu Justynowi, męczennikowi,
głębokie poznanie Jezusa Chrystusa,
 spraw, przez jego wstawiennictwo,
abyśmy odrzucili otaczające nas błędy 
i utwierdzili się w wierze. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków”179. 

178  Liturgia godzin, t. 3…, dz. cyt., s. 1212. 
179  MRP, dz. cyt., s. 79’ – kolekta.
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Wszechmogący Boże, spraw, 
abyśmy godnie uczestniczyli w Misterium 
eucharystycznym,
którego z nieustraszonym męstwem bronił 
święty Justyn.
Przez Chrystusa, Pana naszego180.

Pokrzepieni Pokarmem eucharystycznym, 
pokornie błagamy Cię, Boże,
abyśmy posłuszni naukom świętego Justyna, 
męczennika,
zawsze składali dziękczynienie za otrzymane dary.
Przez Chrystusa, Pana naszego181.

180  MRP, dz. cyt., s. 79’ – modlitwa nad darami.
181  MRP, dz. cyt., s. 80’ – modlitwa po Komunii.



ŚW. CYRYL JEROZOLIMSKI 
(†387). 

Doktor Kościoła  
na Wschodzie 

Św. Jan Paweł II przed swoją pielgrzymką do miejsc świętych zwią-
zanych z historią zbawienia, w ramach przeżywania Wielkiego Jubi-
leuszu roku 2000, napisał w swoim Liście na temat tego pielgrzymo-
wania do wszystkich wiernych Kościoła (29 VI 1999), iż pielgrzymka 
ma być wielkim przeżyciem wewnętrznym, gdyż „przedsięwzięcia ze-
wnętrzne mają sens tylko w takiej mierze, w jakiej są wyrazem głęb-
szego zaangażowania, które dotyka ludzkich serc”182. Święty Papież 
„z rodu Polaków” uznał, iż „szczególnie doniosłym etapem” jest „na-
wiedzenie Jerozolimy, miejsca ukrzyżowania i zmartwychwstania Pana 
Jezusa”183. Jerozolima jest miejscem, w którym Chrystus oddał życie 
i odzyskał je przez zmartwychwstanie, obdarzając nas swoim Duchem. 
Miejscem szczególnie mocno związanym z ziemskim życiem Chrystu-
sa jest w Jerozolimie Wieczernik, „gdzie Jezus ustanowił Eucharystię, 
źródło i szczyt życia Kościoła. To tutaj, zgodnie z tradycją, Apostoło-
wie zgromadzili się na modlitwie wraz z Maryją, Matka Chrystusa, gdy 
w dniu Pięćdziesiątnicy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Rozpoczął 
się wówczas ostatni etap historii zbawienia – czas Kościoła, Ciała i Ob-

182  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 1
183  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 7. 
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lubienicy Chrystusa, ludu pielgrzymującego przez dzieje, powołanego, 
aby być znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem 
i jedności całego rodzaju ludzkiego”184.

Jerozolima dla nas, chrześcijan, jest miastem uświęconym obec-
nością Chrystusa Pana: tu Pan dopełnił Tajemnicy Paschalnej swego 
życia; tu bowiem wydarzyły się chwile Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania Jezusa; tu też chrześcijanie po raz pierwszy sprawowali „Pa-
miątkę Pana”185. 

W ludzie Bożym pierwszego przymierza (Stary Testament), Jero-
zolima jako święte miasto, miejsce „zamieszkania” Boga (bo tylko tu 
naród wybrany mógł Mu składać ofiary), cieszyło się ogromnym sza-
cunkiem. Świadectwem tego jest Psalm 122, pieśń pielgrzymów uda-
jących się do jerozolimskiej świątyni, „domu Pana” (w.1.9), które-
go pierwsze strofy brzmią: „Uradowałem się, gdy mi powiedziano: 
«Pójdziemy do domu Pana!» Stanęły już nasze nogi na twoich dzie-
dzińcach, Jeruzalem! Jeruzalem, zbudowane jak miasto, gdzie wszyscy 
się jednoczą”. 

Jerozolima pozostaje także, w  świadomości ludu Bożego Nowe-
go Przymierza, czyli nas chrześcijan, Kościoła – obrazem wiecznego 
miasta zamieszkałego przez ludzi zjednoczonych na zawsze z  Bo-
giem. W  prefacji formularza mszalnego na uroczystość Wszyst-
kich Świętych, Kościół dziękuje Panu Bogu za łaskę uczestniczenia 
w ziemskiej liturgii, która – w nauczaniu Soboru Watykańskiego II186 
–  jest „przedsmakiem” uczestnictwa w  liturgii niebiańskiej, odpra-
wianej w świętym mieście Jeruzalem. Bóg pozwala nam czcić swoje 
„święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. W nim 
zgromadzeni nasi bracia i siostry wysławiają Ciebie na wieki. Do nie-
go spieszymy, pielgrzymując drogą wiary i radując się z chwały wy-
branych członków Kościoła, których wstawiennictwo i przykład nas 

184  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 8.
185  Zob. J. Janicki, „Pamiątka Pana” w Ziemi Świętej…, dz. cyt., s. 96.
186  Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum 
concilium (4 XII 1963), nr 8. 
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umacnia”187. Pośród tej niezliczonej rzeszy Świętych, są tzw. „ojco-
wie Kościoła”, tzn. pasterze i nauczyciele starożytności i wczesnego 
średniowiecza, którzy nie tylko głosili naukę wiary, ale ją wyjaśnia-
li i spisywali. Dzięki ich przepowiadaniu i pismom, wiara wielu po-
koleń chrześcijan wzrastała i pogłębiała się. Jednym z takich wybit-
nych ojców i  doktorów Kościoła jest biskup Jerozolimy, św. Cyryl, 
którego Kościół katolicki obdarzył tytułem „doktora”, gdyż odznaczał 
się świętością życia, prawowiernością i wybitną wiedzą teologiczną. 
W Kościele Wschodnim takim tytułem są obdarzeni ponadto nastę-
pujący Święci: Atanazy Wielki (†373), Efrem Syryjski (†373), Bazyli 
Wielki (†379), Grzegorz z Nazjanzu (†390), Jan Chryzostom (†407), 
Cyryl Aleksandryjski (†444) i Jan Damasceński (†749). [W Kościele 
na Zachodzie ojcami i doktorami Kościoła są Święci: Hilary z Poitiers 
(†367), Ambroży (†397), Hieronim (†419), Augustyn (†430), Piotr 
Chryzolog (†450), Leon Wielki (†461), Grzegorz Wielki (†604) i Izy-
dor z Sewilli (†636)]188. 

Życie Kościoła w IV wieku, po ustaniu krwawych, trwających pra-
wie 300 lat prześladowaniach i po edykcie tolerancyjnym cesarza Kon-
stantyna Wielkiego (wydanym w Mediolanie w 313 roku), wydawało 
się być spokojnym. Jednakże pojawiło się na horyzoncie życia chrze-
ścijaństwa o wiele groźniejsze niebezpieczeństwo: rozbicie wewnętrz-
ne i podziały; herezje i wrogie sobie obozy, a wśród nich arianizm, 
nestorianizm, monofizytyzm, monoteletyzm czy obrazoburstwo, któ-
re podzieliły świat katolicki. Wiele zła wyrządzili sami cesarze, którzy 
angażowali się najczęściej po stronie „błędnowierców”. Opatrzność 
Boża, na szczęście, na te niespokojne czasy, obdarowała Kościół „mę-
żami o wyjątkowej wiedzy i świętości”. 

Św. Cyryl Jerozolimski przyszedł na świat przypuszczalnie w Je-
rozolimie ok. 315 roku, w rodzinie chrześcijańskiej, bardzo mocno 
związanej z  Kościołem, który jeszcze przed niewielu laty był pod-
dany ciężkim prześladowaniom za panowania cesarza Dioklecjana 

187  MRP, dz. cyt., s. 86*: 69. Prefacja o wszystkich Świętych. Chwała nie-
bieskiej Jerozolimy, naszej Matki.
188  Por. F. Drączkowski, Patrologia, Pelplin–Lublin 1999, s. 8n. 
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(284–305). Cyryl, zwyczajem pobożnych ówczesnych rodzin chrze-
ścijańskich, praktykował od młodości ascezę w jednym z klasztorów 
Palestyny. W 334 roku otrzymał z rąk biskupa Jerozolimy, św. Maka-
rego święcenia diakonatu, a dziesięć lat później, z  rąk jego następ-
cy, św. Maksyma, święcenia kapłańskie. W roku 348, po śmierci św. 
Maksyma, na stolicę jerozolimską został wybrany św. Cyryl, które-
go wybór, ze względu na rangę pierwszej w świecie stolicy biskupiej, 
musiał zatwierdzić synod w Konstantynopolu, cesarz i papież. Paste-
rzowanie w Jerozolimie stało się jednakże dla Świętego „drogą przez 
mękę”, głównie ze strony ariańskiego metropolity Cezarei Palestyń-
skiej, Akacjusza i ariańskiego cesarza Konstancjusza, którzy skazali 
go na wygnanie. Potem jeszcze dwukrotnie św. Cyryl był skazywany 
na wygnanie, a w „przerwie”, pomiędzy drugim i trzecim wygnaniem 
(pozostawał wtedy w „spokoju” 19 lat), powstała większość jego kate-
chez, w których wyjaśnił całokształt prawd wiary Chrystusowej. Ten 
Święty pasterz Jerozolimy zakończył życie z dala od diecezji, 18 marca 
386 roku, po 38 latach biskupiej posługi. (Nie jest nam znane miejsce 
relikwii św. Cyryla, które zaginęły w czasie najazdu Persów na Ziemię 
Świętą na początku VI wieku)189.

Św. Cyryl Jerozolimski brał udział na Soborze w Konstantynopo-
lu w 381 roku, kiedy to biskupom tej wschodniej metropolii, przy-
znano pierwsze miejsce po Rzymie. Dwie serie katechez: dla kate-
chumenów i dla ochrzczonych, które pozostawił św. Cyryl, uważane 
są za pierwszy systematyczny wykład nauki katolickiej. Znajdujemy 
w nich cenne katechezy o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu i Eucha-
rystii, w  tym jeden z  pierwszych traktatów o  Najświętszym Sakra-
mencie, przy którym wyraża głęboką wiarę w rzeczywistą obecność 
Pana Jezusa. W katechezach tych św. Cyryl przedstawia m.in. dzieje 
Chrystusa Pana jako dzieje zbawienia rodzaju ludzkiego. Od nawró-
conych biskup Jerozolimy domagał się odmiany – przemiany życia, 
używając wyrażenia metanoea, które przypomniał papież Paweł VI 
i Sobór Watykański II190.

189  Por. W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., s. 142n.
190  Por. W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., s. 143.
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W programie pielgrzymki do Ziemi Świętej – jeśliby stało się to 
możliwym –  pielgrzymi mogliby uczestniczyć w  Eucharystii spra-
wowanej według formularza mszalnego z dnia 18 marca, tzn. dnia 
wspomnienia dowolnego św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i dok-
tora Kościoła191.

Antyfona na wejście pierwszego formularza z mszy wspólnych 
o doktorach Kościoła określa posługę św. Cyryla, biskupa Jerozolimy, 
posługując się słowami księgi Mądrości Syracha (Syr 15, 5): „W swo-
im Kościele Pan otworzył jego usta, napełnił go duchem mądrości 
i rozumu i przyodział go szatą chwały”192. Antyfona na wejście dru-
giego formularza odnosi do św. Cyryla słowa z Księgi Daniela (Dn 12, 
3): „Mądrzy zabłysną jak wspaniały firmament, a ci, którzy nauczyli 
wielu sprawiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki”.

Kolekta, pierwsza modlitwa celebransa jako przewodniczącego 
liturgii, wyrażając wiarę modlącego się zgromadzenia liturgicznego, 
stwierdza, że Bóg przez nauczanie św. Cyryla, biskupa Jerozolimy, do-
prowadził Kościół (swoich czasów) do głębszego poznania „misteriów 
zbawienia”. Bardzo znaczącą rolę spełniały w  tej posłudze jego gło-
szone i  spisane katechezy, przez które wprowadzał nowo ochrzczo-
nych w życie Kościoła. Znaczenie nauczania i pism św. Cyryla Jerozo-
limskiego „nie tyle tkwi w poszerzaniu i uwielokrotnianiu aspektów 
nauki katolickiej, co raczej w  pogłębianiu prawd katechizmowych, 
a więc najbardziej niezbędnych i najbardziej przystępnych. Dawał 
ludowi poznać zbawienie” (por. Łk 1, 77)193.

Z bogatej spuścizny teologicznej znane są po dziś dzień zwłaszcza 
jego katechezy dla katechumenów i ochrzczonych, w których znaj-
duje się systematyczny wykład prawowiernej nauki chrześcijańskiej 
opartej na Piśmie świętym. W  jednej z  tych katechez św. Cyryl bi-
skup nauczał: „Cieszcie się niebiosa i niech raduje się ziemia z powo-
du tych, którzy będą pokropieni hizopem i oczyszczeni hizopem du-
chowym, mocą Tego, który w czasie swej męki został napojony przy 

191  W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., s. 38’.
192  MRP, dz. cyt., s. 41’’.
193  H. Fros, Wprowadzenie do Mszy o Świętych, cz. 1, Warszawa 1980, s. 226. 
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pomocy hizopu i trzciny. Niech cieszą się również moce niebieskie, 
natomiast dusze, które mają złączyć się z duchowym Oblubieńcem, 
niech się przygotują. Rozlega się bowiem «głos wołającego na pusty-
ni: Gotujcie drogę Pana». Naśladujcie więc, synowie sprawiedliwo-
ści, Jana zachęcającego i mówiącego: «Prostujcie drogę Pana»; usuń-
cie wszelkie przeszkody i zawady, abyście zdążyli do życia wiecznego 
drogą prostą. Przez szczerą wiarę przygotujcie czyste naczynia wa-
szych dusz na przyjęcie Ducha Świętego. Zacznijcie obmywać wasze 
szaty przez pokutę, abyście wezwani do komnaty Oblubieńca, znaleź-
li się tam czyści. [...] Bracia, zaiste jest to wielka sprawa i przystąpcie 
do niej ze szczególną rozwagą. Każdy bowiem z was stanie przed Bogiem 
w obecności niezliczonych zastępów aniołów. Duch Święty wyciśnie 
znamiona na waszych duszach, jesteście bowiem wybrani do służby 
wielkiemu królowi. A  zatem przygotujcie się i  bądźcie gotowi; nie 
ozdabiajcie się jaśniejącymi szatami, lecz raczej pobożnością duszy 
mającej czyste sumienie”194.

„Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził... 
[...] Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym wła-
śnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” – tymi sło-
wami poucza św. Jan Apostoł w swoim pierwszym Liście (1 J 5, 1. 4), 
który jest czytany w Liturgii słowa mszy we wspomnienie św. Cyry-
la. Ten biskup Jerozolimy z IV wieku posiadał żywą i głęboką wiarę, 
karmioną Słowem Bożym, dzięki której odniósł zwycięstwo nad tymi 
wszystkimi, którzy „na własną zgubę głosili błędną naukę”. Św. Cyryl 
Jerozolimski dał nam poznać Syna Bożego; stał się gorliwym obrońcą 
Bóstwa Chrystusa, mimo że był z tego powodu prześladowany przez 
ówczesnych wrogów takiej nauki Kościoła, którymi byli arianie, a po-
śród nich niektórzy sprzyjający arianizmowi cesarze. 

Ewangelia o krzewie winnym i latoroślach (J 15, 1–8) przewidzia-
na na liturgiczne wspomnienie św. Cyryla, biskupa Jerozolimy, po-
twierdza nauczanie Chrystusa, że tylko zjednoczenie z Nim przynosi 
obfity owoc dobrych czynów i w naszym życiu. „Trwajcie we Mnie, 

194  Liturgia godzin, t. 2…, dz. cyt., s. 1289n.
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a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owo-
cu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, 
jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy 
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfi-
ty, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić”. Tę prawdę wyraża 
także śpiew przed Ewangelią („Chwała Tobie, Królu wieków”): „Wy-
trwajcie w mojej miłości; kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi 
owoc obfity” oraz Psalm responsoryjny [Ps 33 (32)] z refrenem: „Naszą 
pomocą jest nasz Pan i Stwórca”. 

*
 Pielgrzymi XXI wieku, przebywający w  świętym mieście Jeru-

zalem, w którym przed wiekami pasterzował św. Cyryl biskup, pro-
szą Boga przez jego wstawiennictwo, aby mogli jeszcze lepiej poznać 
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i kiedyś „w pełni uczestniczyli w Jego 
życiu”: 

Boże, Ty przez nauczanie świętego Cyryla, 
biskupa Jerozolimy,
doprowadziłeś Kościół do głębszego poznania 
misteriów zbawienia,
przez jego wstawiennictwo daj nam tak poznać 
Twojego Syna,
abyśmy w pełni uczestniczyli w Jego życiu.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków195.

* *
Boże, Ty włączyłeś do grona dobrych pasterzy 
świętego Cyryla Jerozolimskiego, 
Biskupa i Doktora Kościoła, 
odznaczającego się wiarą, która zwycięża świat, 

195  MRP, dz. cyt., s. 38’.
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i gorącą miłością ku Tobie,
spraw za jego wstawiennictwem, 
abyśmy trwając w wierze i miłości,
zasłużyli na udział w jego chwale.
Przez Chrystusa, Pana naszego196.

* * *
Nakarmieni na Uczcie eucharystycznej 
Chlebem żywym, 
Ciałem Chrystusa,
prośmy Boga, aby kształtował nas w szkole 
Jego Ewangelii,
tak, abyśmy za przykładem św. Cyryla, 
biskupa Jerozolimy,
szukali Bożej prawdy i świadczyli o niej 
przez dzieła miłości197.

196  E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy…, dz. cyt., s. 41.
197  MRP, dz. cyt., s. 42’’ – modlitwa po Komunii.



ŚW. HIERONIM († 420)

Wielki Doktor Kościoła  
na Zachodzie 

Niezliczone rzesze uczniów Chrystusa Pana z całego świata piel-
grzymują w każdym czasie do Ziemi, którą nazywamy Świętą, gdyż 
w niej Syn Boży narodził się jako człowiek; nawiedzają miejsca ziem-
skiego życia i działalności Odkupiciela, „miejsca, w których Chrystus 
oddał życie, a później odzyskał je przez zmartwychwstanie, obdarza-
jąc nas swoim Duchem”198. Nawiedzanie tych świętych miejsc ozna-
cza jakby odczytywanie na nowo Ewangelii, przemierzanie ponownie 
drogi, którą „przeszło samo Objawienie”, nasz Boski Mistrz i Nauczy-
ciel, Jezus Chrystus. „Przejście w duchu modlitwy z jednego miejsca 
czy miasta do drugiego, poprzez przestrzeń w szczególny sposób na-
znaczoną Bożym działaniem, nie tylko pomaga nam przeżywać nasze 
życie jako wędrówkę, ale ukazuje nam plastyczny obraz Boga, który 
poprzedza nas i idzie przed nami, który sam podjął wędrówkę droga-
mi człowieka i nie spogląda na nas z wysoka, ale stał się naszym to-
warzyszem drogi”199. Spotykając w wierze na drogach Ziemi Świętej 
Chrystusa, każdy człowiek odkrywa tajemnicę własnego życia. Każ-
dy pielgrzym włącza się „w długi szereg ludzi, którzy w ciągu dwóch 
tysięcy lat poszukiwali «śladów» Boga na tamtej ziemi, słusznie na-
zywanej «świętą», wypatrując ich niejako na kamieniach, na górach 

198  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 7.
199  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 10.
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i wodach, które tworzyły scenerię ziemskiego życia Syna Bożego. [...] 
Iluż pielgrzymów, iluż świętych przemierzało ten sam szlak w ciągu 
stuleci! Nawet wówczas, gdy okoliczności historyczne przesłaniały 
zasadniczo pokojowy charakter pielgrzymowania do Ziemi Świętej, 
nadając mu kształt, który – niezależnie od intencji – trudno było po-
godzić z wizerunkiem Ukrzyżowanego; umysły chrześcijan bardziej 
świadomych kierowały się jedynie pragnieniem odnalezienia na tam-
tej ziemi żywej pamiątki Chrystusa”200. 

Nawiedzanie ziemskiej Ojczyzny naszego Pana Jezusa Chrystusa 
staje się w życiu wspólnoty Kościoła i każdego pielgrzyma doświad-
czeniem niezwykle doniosłym, gdyż potwierdza, że Kościół nie za-
pomina o swoich korzeniach; „przeciwnie, musi do nich nieustannie 
powracać, aby pozostać w  pełni wiernym zamysłowi Bożemu”201. 
Św. Jan Paweł II życzył wszystkim pielgrzymującym „do miejsc, któ-
re odegrały szczególnie doniosłą rolę w  dziejach zbawienia”202, aby 
byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając swoją wiarę 
w Niego i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia. Każda zatem piel-
grzymka, a szczególnie pielgrzymowanie do miejsc świętych w ziem-
skiej Ojczyźnie Jezusa, było i pozostaje ważnym wydarzeniem w życiu 
chrześcijanina; „jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka 
wierzącego śladami Odkupiciela”; jest świadectwem wiary i ją umac-
nia; „uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie często opi-
suje się jako wędrówkę. Od narodzin do śmierci każdy z nas znajduje 
się w szczególnej kondycji homo viator (człowiek wędrowiec). Pismo 
Święte ze swej strony wielokrotnie podkreśla wartość pielgrzymowa-
nia do miejsc świętych”203. 

Pielgrzymie doświadczenie spotkania z Chrystusem w Ziemi Świętej, 
w  miejscach uświęconych Jego obecnością, staje się niewątpliwie 
umocnieniem wiary, tak bardzo potrzebnym dzisiejszemu człowie-
kowi, do którego Święty Papież Polak skierował wezwanie, aby od-

200  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 4.
201  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 10.
202  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 12.
203  Jan Paweł II, Bulla Incarnationis misterium…, dz. cyt., nr 7.
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rzucał „stale powracającą pokusę budowania miasta ludzi bez Boga 
czy wprost przeciw Niemu. Gdyby do tego doszło, ludzka społecz-
ność wcześniej czy później doznałaby ostatecznej klęski”204.

Wyjątkowym „pielgrzymem” wszystkich minionych wieków, któ-
ry w roku 385 udał się do Betlejem i pozostał tam do śmierci, był św. 
Hieronim [340(345)–420], doktor Kościoła Zachodniego. W  dłuż-
szym nawiedzaniu Ziemi Świętej pielgrzymi mogliby uczestniczyć 
w Eucharystii sprawowanej np. w Betlejem, wspominając św. Hiero-
nima, który długie lata przebywał w  tym miejscu, „gdzie Chrystus 
przyszedł na świat, a pasterze i mędrcy stali się głosem uwielbienia 
całej ludzkości. W Betlejem po raz pierwszy usłyszano owo orędzie 
pokoju, głoszone przez aniołów, którego echo miało rozbrzmiewać 
przez wszystkie pokolenia aż do naszych czasów”205. 

W Liturgii godzin, czyli codziennej modlitwie Ludu Bożego, 
hymn Jutrzni i Nieszporów (30 września) wychwala św. Hieronima, 
który „wiarę zawartą w słowie objawionym | zgłębiał wytrwale, by in-
nych jej uczyć; | [...] Z wielkim zapałem i ciągłym wysiłkiem | Pisma 
świętego poznawał tajniki; | Nim umocniony wszystkich sycił hojnie 
| Ożywczej łaski pokarmem. | Wierny pragnieniu cichej samotności 
| osiadł, czuwając przy żłóbku Chrystusa; | Tam kiełznał ciało srogim 
umartwieniem, | By Ojcu złożyć się w darze”206. 

W świetle formularza mszalnego z dnia 30 września, tzn. dnia wspo-
mnienia obowiązkowego poświęconego temu wielkiemu Świętemu 
doktorowi Kościoła, pielgrzymi mogą lepiej sobie uświadomić, iż piel-
grzymowanie do ziemskiej Ojczyzny naszego Pana, jeśli ma zaowoco-
wać ubogaceniem naszej wiary, powinno być poprzedzone „żywym 
i głębokim umiłowaniem Pisma Świętego”. Taki właśnie dar otrzymał 
od Boga św. Hieronim, jak o tym mówi kolekta wspomnienia liturgicz-

204  Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa…, dz. cyt., nr 5.
205  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 7.
206  30 września. Św. Hieronima, Kapłana i Doktora Kościoła. Wspomnie-
nie obowiązkowe. Jutrznia i  Nieszpory. Hymn, w: Liturgia godzin. Codzienna 
modlitwa Ludu Bożego. T. 4. Okres zwykły. Tygodnie XVIII–XXXIV, Pallottinum 
1988, s. 1228. 
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nego, w której Kościół zarazem prosi, aby cały lud obficie karmił się 
Słowem Bożym i znajdował w nim źródło życia. Św. Hieronim w Pro-
logu do komentarza Księgi Izajasza proroka (umieszczonym w księ-
dze Liturgii godzin, w tzw. Godzinie czytań jako drugie czytanie) napi-
sał: „Posłuszny nakazom Chrystusa: «Badajcie Pisma» oraz «Szukajcie, 
a znajdziecie» wypełniam swą powinność, bym przypadkiem nie usły-
szał razem z Żydami: «Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy 
Bożej». Jeśli bowiem, jak mówi apostoł Paweł, Chrystus jest mocą Bożą 
i mądrością Boża, to ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy Boga ani 
Jego miłości: nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chry-
stusa”207. 

W Liturgii słowa, w  czytaniu z  Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza (2 Tm 3, 14–17), przeznaczonym na wspo-
mnienie św. Hieronima, Apostoł Narodów poucza, że Pismo św., któ-
re tak umiłował Święty Hieronim, jest słowem samego Boga; z jego 
kart poznajemy prawdę o  Bogu i  drogę, która do Niego prowadzi. 
„Pisma święte” uczą „mądrości prowadzącej do zbawienia przez wia-
rę w Chrystusie Jezusie”. „Każde Pismo przez Boga natchnione jest 
pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania, wychowywania 
w sprawiedliwości, tak aby człowiek Boży był doskonały, zdolny do 
każdego dobrego czynu”. 

Ewangelia (Łk 24, 44–49) przedstawia Chrystusa Pana, który po 
swoim zmartwychwstaniu ukazał się Apostołom i wyjaśniał im, iż to 
wszystko co zostało o Nim napisane „w Prawie Mojżesza, u Proro-
ków i w Psalmach”, musiało się wypełnić. „Oświecił ich umysły, aby 
rozumieli Pisma”. To wydarzenie przedstawione w Ewangelii poka-
zuje, że Pismo św. zawiera w sobie bardzo głębokie treści, które czło-
wiek zrozumie i przyswoi sobie, jeśli z wiarą weźmie świętą księgę 

207  30 września. Św. Hieronima, Kapłana i Doktora Kościoła. Wspomnienie 
obowiązkowe. Jutrznia i Nieszpory. Hymn, w: Liturgia godzin. Codzienna modli-
twa…, dz. cyt. s. 1226. To słynne powiedzenie św. Hieronima: „Nieznajomość Pisma 
Świętego to nieznajomość Chrystusa” pojawia się najpierw w  jego Komentarzu 
do Ewangelii wg św. Mateusza, a następnie we Wstępie do Księgi Izajasza (zob. V. 
Grossi, Święty Hieronim, w: Święci na każdy dzień, Kielce 2009, s. 155).
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do ręki i będzie prosił Pana, by oświecił jego umysł. Św. Hieronim, 
nazwany w kolekcie Mszału trydenckiego (1570) „wielkim mistrzem 
w wyjaśnianiu Pisma świętego”, prawie połowę swego życia poświę-
cił zgłębianiu natchnionych przez Boga ksiąg. Zanim jednak dokonał 
przekładu Pisma św. z języków oryginalnych (tzw. Wulgata) i napi-
sał wiele komentarzy do jego poszczególnych ksiąg, zdobył najpierw 
gruntowne, jak na tamte czasy, wykształcenie. Św. Hieronim urodził 
się w 340 (345) roku w Strydonie (Dalmacja) w bogatej rodzinie ka-
tolickiej, ale ówczesnym zwyczajem chrzest przyjął dopiero w wie-
ku młodzieńczym, z rąk papieża św. Liberiusza, kiedy ukończył stu-
dia retoryki w Rzymie pod kierunkiem sławnego wówczas gramatyka 
i  nauczyciela retoryki Donata Eliusza, który zapoznał św. Hieroni-
ma z  językiem łacińskim i  jego bogatą literaturą208. Po ukończeniu 
studiów w Rzymie udał się do Trewiru, gdzie wówczas była stolica 
cesarstwa, największe miasto na północ od Alp, położone na skrzy-
żowaniu dróg z Galii do Germanii, gdzie oddał się karierze urzędni-
czej. Wkrótce, w latach 370–373, udał się do Akwilei, by poświęcić 
się dalszym studiom i praktykom ascetycznym. Następnie powędro-
wał przez Trację, Bitynię, Dalmację, Kapadocję i Cylicję do Antio-
chii, w której z powodu choroby zatrzymał się u swego przyjaciela, 
u którego pewnej nocy miał tajemniczy sen, w którym usłyszał głos 
napomnienia: „Sam siebie okłamujesz, gdyż jesteś więcej cyceronia-
ninem niż chrześcijaninem”209. Hieronim w tym czasie rozczytywał 
się w pismach Cycerona, sławnego filozofa i rzymskiego mówcy. To 
napomnienie z nieba sprawiło, że Hieronim udał się na pustynię i za-
mieszkał z mnichami w pobliżu miasta Aleppo, by tam przez dwa lata 
wieść życie pokutne. Równocześnie zaczął studiować oprócz greki ję-

208  Por. J. Czuj, Św. Hieronim. Żywot –  dzieła charakterystyka, Warsza-
wa 1954, s. 5–18; W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., s. 583–585; E. Stanu-
la, Hieronim, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, Lublin 1993, k. 851–853; V. Grossi, 
Święty Hieronim, w: Święci…, dz. cyt., s. 150–155; 30. September. Hl. Hierony-
mus. Priester, Kirchenlehrer. Gedenktag, w: Schott-Messbuch für die Wochentage. 
Teil II. 14. bis 34. Woche im Jahreskreis, Herder Freiburg im Breisgau (1984) 1988,  
s. 1403n.
209  W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., s. 584



150  

zyk hebrajski „dla lepszego zrozumienia Pisma świętego”. Wyczerpa-
ny jednak postami i pokutą, powrócił do Antiochii, gdzie w 32. roku 
życia przyjął święcenia kapłańskie, by następnie udać się do Europy, 
do Rzymu na synod, zatrzymując się pewien czas w Konstantynopo-
lu. W Wiecznym Mieście zatrzymał się św. Hieronim trzy lata (382–
385), mieszkając na Awentynie, gdzie skupił wokoło siebie elitę in-
telektualną i religijną Rzymu, pośród której była św. Marcella (w jej 
pałacu zamieszkał), św. Paula i jej córka św. Eustochia. Św. Hieronim 
zaprzyjaźnił się w  Rzymie z  papieżem św. Damazym (†384), który 
mu polecił poprawić łacińskie tłumaczenie Pisma św. Po jego śmierci 
Hieronim poróżnił się z miejscowym duchowieństwem i musiał opu-
ścić Rzym, udając się do Egiptu, gdzie było wówczas najlepiej roz-
winięte życie pustelnicze. Odwiedził tam anachoretów i pokutników 
na pustyni Nitryjskiej, pozostając następnie kilka tygodni w  Alek-
sandrii, gdzie słuchał wykładów Dydyma Ślepego, znanego znaw-
cy pism Orygenesa. Z Egiptu Hieronim udał się do Palestyny i za-
mieszkał w Betlejem, gdzie pozostał aż do swojej śmierci (385–420). 
W Betlejem, dzięki pomocy finansowej św. Pauli, św. Hieronim zbu-
dował klasztor, w którym nie tylko gromadził mnichów, stając na cze-
le tej wspólnoty, ale również otworzył wyższą szkołę dla zamożnych 
młodzieńców, z wykładami filologii i objaśnianiem autorów klasycz-
nych210. Za przykładem Hieronima i pod jego wpływem rzymianka 
Paula, która przybyła do Ziemi Świętej, założyła w Betlejem klasztor 
dla niewiast, w którym przebywała z córką i gronem innych poboż-
nych niewiast; utworzyła też kilka hospicjów dla pielgrzymów. Pobyt 
św. Hieronima w Betlejem okazał się opatrznościowym, gdyż orga-
nizując tam, przy nieustannej pracy (nazwano go geniuszem praco-
witości) życie religijne, prowadził niezmordowanie działalność na-
ukową; swoimi zaś wystąpieniami i pismami pełnymi „ognia, życia 
i ciętej ironii” zwalczał błędy i wykazywał, gdzie jest prawda211. Naj-
bardziej jednak św. Hieronim przysłużył się Kościołowi przez to, że 

210  Por. J. Czuj, Św. Hieronim. Żywot…, dz. cyt., s. 16; J. Czuj, Przedmowa, 
w: Św. Hieronim, Listy,  t. 1, tłum. J. Czuj, Warszawa 1952, s. XVn. 
211  W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., s. 584. 



  151

przełożył na język łaciński całe Pismo św., pracując nad tym dziełem 
swego życia 24 lata (382–406). Jego przekład nazwany Wulgatą (czyli 
tłumaczeniem powszechnie przyjętym), dzięki uchwale Soboru Try-
denckiego (1545–1563) stał się na kilka stuleci oficjalnym tekstem 
Kościoła katolickiego212. 

Papież Benedykt XV w swojej encyklice Spiritus Paraclitus okre-
ślił św. Hieronima „najwybitniejszym doktorem w dziedzinie egze-
gezy Pisma Świętego”, który nie szczędził sił, „aby dotrzeć do jak naj-
pełniejszego sensu słowa Bożego”213. Św. Hieronim, określając rolę 
i  znaczenie Pisma św. w  życiu człowieka wierzącego, sformułował 
– zdaniem współczesnych teologów – tzw. „teorię kręgu hermeneu-
tycznego”, który ściśle łączy Pismo św., komentatora i  czytelnika214. 
Jedną całość w ramach tego schematu stanowi studium, nauczanie, 
słuchanie, modlitwa, asceza i życie. Wartości te stanowiły biblijną du-
chowość Hieronima, który zalecał czytanie Biblii, nie tylko dla same-
go jej uczenia się i poznawania, ale po to, aby przekładać te nauki na 
osobiste postawy życiowe: „Pragniemy tłumaczyć słowa na czyny; nie 
chcemy tylko mówić świętych rzeczy, chcemy je czynić”215. W  tym 
duchu Hieronim przygotowywał pobożne niewiasty rzymskie do stu-
diowania Pisma, aby uczynić z nich „Chrystusową bibliotekę” i za ich 
pośrednictwem dotrzeć do pogańskiego świata rzymskiego patrycja-
tu, tak aby i ta warstwa społeczna poznała chrześcijańską Dobrą No-

212  Por. H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiogra-
ficzny, Kraków 1982, s. 270n; Wulgata była pierwszą drukowaną książką, która 
wyszła z drukarni Jana Gutenberga (1394/99–1468). Ojcowie Soboru Trydenc-
kiego zaproponowali jako oficjalny łaciński tekst Biblii ponownie Wulgatę, która 
była rozpowszechniana dotychczas od ponad tysiąca lat, od śmierci Hieronima, 
a „zrewidowana” w 801 r. przez Alkuina na polecenie Karola Wielkiego. Tym razem, 
jako „oczyszczona z błędów będących w obiegu wydań”, ale „uświęcona wielowie-
kowym obyczajem”, uznana za autentyczną, została przez Sobór Trydencki ogłoszo-
na „jako podstawa nauczania i sprawowania kultu” (V. Grossi, Święty Hieronim, 
w: Święci…, dz. cyt., s. 155).
213  Cyt. za: V. Grossi, Święty Hieronim, w: Święci…, dz. cyt., s. 153. 
214  Por. V. Grossi, Święty Hieronim, w: Święci…, dz. cyt., s. 154. 
215  Zob. V. Grossi, Święty Hieronim, w: Święci…, dz. cyt.
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winę. Św. Hieronim uważał, że każdego, kto czyta księgi Pisma św., 
nie można porównać do czytelnika jakiegokolwiek innego tekstu lite-
rackiego, który niejako „mechanicznie wykonuje czynność głośnego 
czytania”. Czytający Pismo św. jest „tym, który przekazuje przesłanie 
z ust autora do ucha ucznia, dlatego powinien być ostrożny (prudens), 
pilny (diligens), zainteresowany (curiosus), gorliwy (studiosus) i wy-
uczony (eruditus). Takie cechy wskazują, tłumaczą i  dopełniają bi-
blijną duchowość Hieronima. Dialog czytelnika ze stronicami Pisma 
Świętego ukonkretnia się potem w dialogu z Chrystusem, gdyż Chry-
stus jest tematem całej Biblii”216.

*
Pielgrzymi XXI wieku, spotykając się na szlakach pielgrzymich Zie-

mi Świętej, podczas liturgii Eucharystii ze św. Hieronimem, modlą się 
wraz z celebransem:

Wszechmogący Boże, 
spraw, abyśmy za przykładem świętego Hieronima
rozważali Twoje słowa i przez nie oświeceni, 
z większą gorliwością składali Tobie 
zbawienną Ofiarę.
Przez Chrystusa, Pana naszego217.
 
Panie, nasz Boże, niech Najświętszy Sakrament,
który z radością przyjęliśmy w dzień 
świętego Hieronima, 
pobudzi nasze serca, abyśmy rozważając Pismo Święte,
poznali właściwą drogę i nią doszli 
do życia wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego218.

216  V. Grossi, Święty Hieronim, w: Święci…, dz. cyt., s. 155.
217  MRP, dz. cyt., s. 222’ – modlitwa nad darami.
218  MRP, dz. cyt., s. 222’ – modlitwa po Komunii.



ŚW. JAN DAMASCEŃSKI  
(† 749) 

Doktor Kościoła  
na Wschodzie 

Wierzący z całego świata od wieków udają się w pielgrzymce do 
„Ziemi, którą słusznie nazywamy «Świętą», gdyż w niej narodził się 
i umarł Jezus. Na tej Ziemi powstała pierwsza chrześcijańska wspól-
nota, na niej też Bóg objawiał się ludzkości”219. Dlatego pielgrzymowa-
nie do ziemskiej Ojczyzny Jezusa staje się doświadczeniem niezwykle 
doniosłym, gdyż jest to powrót do miejsc i przestrzeni, gdzie chrze-
ścijaństwo wzięło swój początek. Kościół ma tam swoje korzenie, do 
których musi nieustannie powracać, „aby pozostać w pełni wiernym 
zamysłowi Bożemu”220. Historia Kościoła jest żywą kroniką takich 
pielgrzymek, które dla wielu wiernych są pogłębieniem ich związku 
ze wspólnotą Kościoła. W życiu osobistym chrześcijanina pielgrzym-
ka do Ziemi Świętej jest symbolem jego indywidualnej wędrówki 
śladami Odkupiciela; jest świadectwem wiary, którą umacnia i uświa-
domieniem nam naszej ludzkiej kondycji, którą życie często opisuje 
jako wędrówkę: każdy bowiem człowiek, od narodzin do śmierci, jest 
homo viator (człowiek wędrowiec)221. Św. Jan Paweł II życzył wszyst-
kim pielgrzymującym „do miejsc, które odegrały szczególnie doniosłą 

219  Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium…, dz. cyt., nr 2.
220  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 10.
221  Jan Paweł II, Bulla Incarnationis mysterium…, dz. cyt., nr 7.
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rolę w dziejach zbawienia”, ale także wszystkim tym, którzy podejmują 
pielgrzymkę – „podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas 
od tego wszystkiego – w nas i wokół nas – co jest sprzeczne z prawem 
Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wy-
znając swoją wiarę w Niego i otrzymując obfitość Jego miłosierdzia”222. 

Gdy wracamy myślą do pierwszych wieków życia i  działalności 
Kościoła, który narodził się w ziemskiej Ojczyźnie Jezusa, dostrzegamy 
wielkich pasterzy, którzy w Ziemi Świętej swoim życiem i nauczaniem 
stali się jak „żywe pochodnią natchnionej mądrości, | By oświecały dla 
wszystkich pokoleń | ścieżki wiodące do zdrojów zbawienia”223. Jed-
ną z takich wielkich Postaci jest, żyjący na przełomie VII i VIII wie-
ku, św. Jan zwany Damasceńskim, który urodził się i działał najpierw 
w Damaszku, a potem w Jerozolimie. Jest jednym z ostatnich z wiel-
kich przedstawicieli ojców, a zarazem doktorów Kościoła Wschod-
niego; przyjęto bowiem w historii rozróżnienie na: Kościół Zachodni 
i Kościół Wschodni224. Takie określenie miało związek z podziałem 
cesarstwa rzymskiego na Zachodnie ze stolicą w Rzymie i Wschod-
nie ze stolicą w Konstantynopolu225. W pierwszych wiekach Kościoła 

222  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 12.
223  Liturgia godzin. Teksty wspólne o  doktorach Kościoła. II Nieszpory. 
Hymn, (zob. np. t. 4…, dz. cyt., s. 1549).
224  Ojcami (którzy też są doktorami) Kościoła nazywa się tych pisarzy 
wczesnochrześcijańskich, którzy wyróżniali się prawowiernością i wybitną wie-
dzą teologiczną (doctrina orthodoxa), świętością życia (sanctitas vitae), starożyt-
nością (antiquitas) [tzn. którzy żyli na Zachodzie do VII w. (do śmierci Izydora 
z Sewilli /†636/), a na Wschodzie do VIII w. (do śmierci Jana Damasceńskiego 
/†749/)] i aprobatą Kościoła (approbatio Ecclesiae). Ojcami Kościoła na Zacho-
dzie są: Hilary z Poitiers (†367), Ambroży (†397), Hieronim (†419), Augustyn 
(†430), Piotr Chryzolog (†450), Leon Wielki (†461), Grzegorz Wielki (†604), Izy-
dor z Sewilli (†636). Ojcowie Kościoła na Wschodzie to: Atanazy Wielki (†373), 
Efrem Syryjski (†373), Bazyli Wielki (†379), Cyryl Jerozolimski (†387), Grzegorz 
z Nazjanzu (†390), Jan Chryzostom (†407), Cyryl Aleksandryjski (†444), Jan Dama-
sceński († ok. 749); zob. Fr. Drączkowski, Patrologia, Pelplin–Lublin 1999, s. 8n.
225  Por. J. Grzywaczewski, Jan z Damaszku, Jan Damasceński, w: Encyklo-
pedia Katolicka, t. 7, Lublin 1997, k. 782n.; W. Zaleski, Święci na każdy…, dz. cyt., 
s. 750n; D. Tuniz, Święty Jan Damasceński, w: Święci…, dz. cyt., s. 32–34; H. Fros, 
F. Sowa, Twoje imię. Przewodnik…, dz. cyt., s. 304n.; F. Drączkowski, Patrologia…, 



życie religijne chrześcijan odznaczało się szczególną żywotnością na 
Wschodzie, gdzie rozwijało swoją działalność wielu wybitnych ojców 
Kościoła i gdzie odbyło się, poza tzw. soborem apostolskim (ok. 50 
roku), osiem pierwszych soborów powszechnych (Nicea I 325, Kon-
stantynopol I 381, Efez 431, Chalcedon 451, Konstantynopol II 553, 
Konstantynopol III 680–681, Nicea II 787, Konstantynopol IV 869–870).

Pielgrzymi, którzy nawiedzają Ziemię Świętą w dłuższym wymia-
rze czasowym, mogliby uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej np. 
w Jerozolimie lub w jej pobliżu, wspominając św. Jana Damasceńskiego, 
który przeżył prawie pół wieku w istniejącym do dziś klasztorze Mar 
Saba (Świętego Saby) w pobliżu Jerozolimy. 

Kościół wspomina w  liturgii rzymskiej św. Jana Damasceńskie-
go, prezbitera i doktora Kościoła, w dniu 4 grudnia, w terminie, który 
jest zgodny z najstarszymi obchodami i tradycją liturgiczną Kościo-
ła Wschodniego. Antyfona na wejście formularza mszalnego o dokto-
rze Kościoła, słowami Księgi Daniela (Dn 12, 3) stwierdza: „Mądrzy 
zabłysną jak wspaniały firmament, a  ci, którzy nauczyli wielu spra-
wiedliwości, będą świecić jak gwiazdy na wieki”; „Narody opowiadają 
mądrość świętych, a zgromadzenie głosi ich chwałę. Ciała ich w poko-
ju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach”226. W kolekcie formu-
larza mszy wspomnienia dziękujemy Bogu za to, że w św. Janie Da-
masceńskim, prezbiterze, dał „Kościołowi znakomitego nauczyciela 
wiary”, prosząc jednocześnie, aby dzięki jego wstawiennictwu „praw-
dziwa wiara była zawsze naszym światłem i mocą”227. O światło wiary 
prosi Kościół także w modlitwie nad darami mszy o doktorze Kościo-
ła: „Wszechmogący Boże, niech Duch Święty przenika nas w czasie 
sprawowania Eucharystii światłem wiary, którym nieustannie oświe-
cał świętego Jana Damasceńskiego, głoszącego Twoją chwałę”228.

dz. cyt., s. 422–426; S. Pieszczoch, Patrologia. Wprowadzenie w Studium Ojców 
Kościoła, Gniezno 1998, s. 127n. 
226  MRP, 35. Msza o doktorze Kościoła. Antyfona na wejście…, dz. cyt., s. 42’’.
227  MRP, 4 grudnia. Św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościo-
ła. Wspomnienie dowolne. Kolekta…, dz. cyt., s. 281’.
228  MRP, 35. Msza o doktorze Kościoła. Modlitwa nad darami…, dz. cyt., s. 42’’.
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W Liturgii godzin, codziennej modlitwie Ludu Bożego, w hymnie 
Jutrzni i Nieszporów (z: Tekstów wspólnych o doktorach Kościoła), 
dziękujemy Chrystusowi, Dobremu Pasterzowi, Nauczycielowi wiecz-
nemu i łaskawemu za to, że wzbudza „ludzi o natchnionej myśli, którzy 
są dla nas jak złociste gwiazdy”, przez nich tłumaczy nam święte ta-
jemnice życia wiecznego. Kościół wychwala Boskiego Mistrza, Który 
napełnia „swoim Duchem mędrców, aby ich wiedza stała się dla wier-
nych blaskiem poznania”229. „Przez jego wiedzę Bóg oświecał Kościół 
| I strzegł od błędu wśród ciemności świata, | A on tłumaczył z mocą 
niezrównaną | Natchnione księgi”230. 

W Liturgii słowa, w  czytaniu z  Drugiego Listu Świętego Pawła 
Apostoła do Tymoteusza (2 Tm 1, 13–14; 2, 1–3), przeznaczonym na 
wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, Apostoł Narodów poucza, że 
jednym z podstawowych zadań pasterzy jest strzec, z pomocą Ducha 
Świętego, depozytu wiary, jaki Chrystus pozostawił swojemu Kościo-
łowi. „Trzymaj się zdrowej nauki, jaką usłyszałeś ode mnie, w wierze 
i miłości, które są w Chrystusie Jezusie. Strzeż tego wspaniałego de-
pozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. [...] To, co 
usłyszałeś ode mnie wobec licznych świadków, powierz ludziom god-
nym zaufania, którzy z kolei byliby zdolni nauczać innych”231.

Ewangelia (Mt 25, 14–30) przedstawia Chrystusa nauczającego 
w przypowieści o talentach, przypominającego o obowiązku podej-
mowania ustawicznego wysiłku w pracy nad sobą, aby pomnożyć ta-
lenty-dary otrzymane od Pana. Tylko bowiem tacy ludzie usłyszą na 
sądzie Bożym: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drob-
nych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze 

229  Liturgia godzin. Teksty wspólne o doktorach Kościoła. Jutrznia. Hymn, 
(zob. np. t. 4…, dz. cyt., s. 1547n).
230  Liturgia godzin. Teksty wspólne o doktorach Kościoła. Godzina czytań. 
Hymn, (zob. np. t. 4…, dz. cyt., s. 1543).
231  Cyt. za: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy prze-
kład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2005, s. 494.
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swoim panem”232. Do takich ludzi należał św. Jan Damasceński, który 
urodził się (ok. 650 roku) w Damaszku, w zamożnej, chrześcijańskiej 
rodzinie arabskiej. Dzięki wysokiemu stanowisku w administracji 
arabskiej jego ojca (Sargun ibn Mansura, który zarządzał finansami), 
Jan otrzymał staranne wykształcenie w duchu hellenistycznym, po-
znał kulturę arabską i religię muzułmańską; następnie przez pewien 
czas współpracował z ojcem, a później zastąpił go na urzędzie; w tym 
czasie ujawnił talent pisarski, tworząc prozą i wierszem. W roku 700, 
jako pięćdziesięcioletni mężczyzna, Jan, wskutek wrogiej wobec chrze-
ścijan postawy kalifa Abd al-Malika, opuścił Damaszek, a spragnio-
ny życia doskonalszego, udał się do klasztoru Świętego Saby pod Je-
rozolimą. Tutaj uzupełnił swoje wykształcenie teologiczne i przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk patriarchy jerozolimskiego Jana V (705–
735). Stał się słynnym kaznodzieją, uczonym, poetą oraz doradcą pa-
triarchy i wielu biskupów w sprawach teologicznych. Jan Damasceń-
ski przeszedł do historii również jako dzielny obrońca czci obrazów, 
za co został przez zwolenników obrazoburstwa obłożony klątwą, która 
jednak została odwołana na II Soborze w Nicei (787)233.

Z bogatego dorobku twórczego św. Jana Damasceńskiego, naj-
większą zasługą dla całego Kościoła, stały się trzy jego dzieła: pierw-
sze, najbardziej znane to Źródło wiedzy (poznania) (Fons scientiae), 
następnie 3 (Trzy) Mowy w obronie czci obrazów oraz 3(Trzy) Kazania 
o Wniebowzięciu Maryi. 

W dziele Źródło wiedzy (poznania) św. Jan Damasceński przekazał 
cenną syntezę nauki ojców Kościoła okresu patrystycznego (w całym 
jej bogactwie) wiekom średnim, stając się dla Kościoła Zachodu wy-
bitnym świadkiem tradycji Wschodu. W pierwszej części tego dzieła, 

232 Cyt. za: Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy prze-
kład…, dz. cyt., s. 85.
233  Por. F. Drączkowski, Patrologia…, dz. cyt., s. 423; W. Zaleski, Święci 
na każdy…, dz. cyt., s. 750; J. Grzywaczewski, Jan z Damaszku, Jan Damasceń-
ski, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7…, dz. cyt., k. 783; H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. 
Przewodnik…, dz. cyt., s. 304.; E. Sztafrowski, Wprowadzenie do liturgii Mszy 
o świętych. Listopad-grudzień. 8, Warszawa 1988, s. 142n.
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nazywanej Dialektyka (Dialectica), mamy analizę i wyjaśnienie głów-
nych pojęć filozoficznych występujących w teologii. Część druga no-
sząca tytuł O herezjach (De haeresibus) zawiera opis 103 herezji (hi-
storię i  ich wyjaśnienie), wykorzystując dzieło metropolity Salaminy 
Epifaniusza i własne doświadczenia przy opisie trzech ostatnich here-
zji, do których zaliczył: islam, obrazoburstwo i mistykę tzw. aposchi-
tów – paulikianów, (którzy odrzucali kult zewnętrzny i kapłaństwo). 
Część trzecia zatytułowana Wykład wiary prawdziwej (De fide orthodo-
xa) stanowi zamkniętą całość i jest najlepszą syntezą dogmatyki patry-
stycznej. W wieku XII została przełożona na język łaciński, miała wiel-
ki wpływ na całą teologię średniowieczną, weszła do „klasyków” dzieł 
chrześcijańskich i doczekała się wielu wydań234. 

3 (Trzy) Mowy w obronie czci obrazów, noszące dłuższy tytuł Mowy 
apologetyczne przeciw tym, którzy potępiają święte obrazy. Św. Jan Da-
masceński wyjaśnia w tym dziele (napisanym ok. 730 roku), że cześć 
okazywana obrazom odnosi się do osób, postaci przez nie przedsta-
wianych; obrazy są źródłem pouczenia i zachęcają wiernych do na-
śladowania cnót Chrystusa i Świętych. Wszystko, co dotyczy naszego 
uświęcenia (krzyż, ołtarz, księgi liturgiczne) zasługuje na cześć, nie 
zaś na uwielbienie. W 787 roku Sobór Nicejski II w pełni zaakcepto-
wał myśl św. Jana z Damaszku, stwierdzając: „Kult obrazu skierowany 
jest do wzoru, a kto składa hołd obrazowi, ten go składa Istocie, którą 
obraz przedstawia”. W ten sposób zatwierdzono ostatecznie prawowi-
tość kultu oddawanego świętym obrazom235.

234  Por. F. Drączkowski, Patrologia…, dz. cyt., s. 423; W. Zaleski, Święci na 
każdy…, dz. cyt., s. 751; J. Grzywaczewski, Jan z Damaszku, Jan Damasceń-
ski, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7…, dz. cyt., k. 783; H. Fros, F. Sowa, Twoje imię. 
Przewodnik…, dz. cyt., s. 304; por. polskie wydanie: Wykład wiary prawdziwej, 
tłum. B. Wojkowski, Warszawa 1969. 
235  Por. F. Drączkowski, Patrologia…, dz. cyt., s. 424.; D. Tuniz, Święty Jan 
Damasceński, w: Święci…, dz. cyt., s. 34. „Cześć oddawana wizerunkowi przecho-
dzi na prototyp; a kto składa hołd obrazowi, ten go składa Istocie, którą obraz 
przedstawia” – takie tłumaczenie dekretu Soboru Nicejskiego II (787) znajduje-
my, w: Dokumenty Soborów Powszechnych. T. 1 (325–787), układ i opracowanie 
A. Baron, H. Pietras, Kraków 2001, s. 339.
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3 (Trzy) Kazania o Wniebowzięciu Maryi. Św. Jan Damasceński 
wygłosił trzy kazania na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny, przy Jej grobie w Getsemani. W oparciu o wcześniej-
sze świadectwa Autor przedstawił prawdę wiary o wzięciu Maryi do 
nieba z  ciałem i  duszą. Papież Pius XII w  konstytucji apostolskiej 
Munificentissimus Deus (z 1950 roku) nazwał św. Jana Damasceń-
skiego „najznamienitszym głosicielem tej prawdy”236.

W Liturgii godzin, we wspomnienie liturgiczne św. Jana Dama-
sceńskiego (4 grudnia), w tzw. Godzinie czytań, Kościół udostępnił 
wszystkim wiernym jako drugie czytanie fragment z jego dzieła Wy-
kład wiary prawdziwej pt. Wyznanie wiary. Oto ten tekst, który warto 
odczytać i rozważyć w każdym miejscu i czasie.

„Tobie, Panie, a po Tobie memu ojcu zawdzięczam życie. Ty rów-
nież ukształtowałeś mnie w  łonie mojej matki. Ty wyprowadziłeś 
mnie na światło dzienne, bo prawa natury przebiegają niezmiennie, 
tak jak je ustanowiłeś. 

Ty przez ożywcze działanie Ducha Świętego przygotowałeś stwo-
rzenie mnie i moje istnienie; nie stało się to więc ani z woli męża, ani 
z żądzy ciała, lecz dzięki Twej łasce, której nie sposób wypowiedzieć. 
Twoje postanowienia są większe niż prawa natury i dałeś mi przyjść 
na świat, aby mnie uczynić Twym przybranym synem i  dołączyłeś 
mnie do grona dzieci Twojego Kościoła, świętego i nieskalanego. 

Ty mnie żywiłeś mlekiem Twojej Boskiej nauki, czyli mlekiem 
słów Twoich. Ty mnie podtrzymywałeś umacniającym pokarmem 
Ciała Jezusa Chrystusa, Twojego Jednorodzonego i Najświętszego 
Syna, i dałeś mi pić z kielicha Jego krwi życiodajnej, którą przelał za 
zbawienie całego świata.

Umiłowałeś nas, Panie, i dla naszego odkupienia wydałeś zamiast 
nas samych Twojego Jedynego i  ukochanego Syna. On zaś przyjął 
Twoją wolę dobrowolnie i bez sprzeciwu, a nawet jak niewinny ba-

236  Por. F. Drączkowski, Patrologia…, dz. cyt., s. 424; 15 sierpnia. Wnie-
bowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość. Godzina czytań. II Czytanie. 
Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus papieża Piusa XII, w: Liturgia 
godzin, t. 4…, dz. cyt., s. 1069n.
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ranek wydany na ofiarę, sam się na to przeznaczył. Albowiem będąc 
Bogiem, swoją ludzką wolą poddał się Tobie, Bogu Ojcu swojemu, 
i stał się posłuszny «aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej». 

Tak więc, o Chryste, mój Boże, uniżyłeś samego siebie, abyś mnie, 
owcę zbłąkaną, mógł wziąć na swoje ramiona, pożywić na zielonych 
pastwiskach i poić wodą nauk Twoich przez posługiwanie Twych pa-
sterzy. Dzięki temu, że Ty ich żywisz, oni też mogą stąd żywić Twój 
lud wybrany.

Teraz zaś, Panie, przez włożenie na mnie rąk Twego biskupa, po-
wołałeś mnie do posługiwania Twym wybranym. Nie wiem, dlaczego 
tak uczyniłeś, wie to tylko Twoja opatrzność.

Panie, uczyń lżejszym ciężkie brzemię moich grzechów, którymi 
tak bardzo zawiniłem. Oczyść me serce i mojego ducha, wyprowadź 
mnie na drogę prostą, bądź mi pochodnią oświecającą.

Otwórz me usta do głoszenia słowa; spraw, by ognisty płomień 
Twojego Ducha Świętego uczynił moją mowę jasną i płynną, i niech 
zawsze będę świadomy, że jesteś przy mnie i na mnie patrzysz.

Paś mnie, o Panie, i paś ze mną, aby moje serce nie skłaniało się 
ani na prawo, ani na lewo, a Twój Duch, Duch dobry, niech mnie pro-
wadzi drogą prostą; i niech moje poczynania teraz i aż do końca życia 
będą według Twojej woli. 

Ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wy-
próbowanej wierności; wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród 
których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawo-
wiernej wiary; dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało 
przekazane przez naszych Ojców”237. 

Św. Jan Damasceński należy do tych ojców Kościoła i wielkich dok-
torów, którzy nauczali o  Wniebowzięciu Bogarodzicy jako o  praw-
dzie znanej i przyjmowanej przez wiernych. Papież Pius XII, ogłasza-
jąc w 1950 roku, w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus 

237  4 grudnia. Św. Jana Damasceńskiego, Kapłana i Doktora Kościoła. Go-
dzina czytań. II Czytanie. Z  dzieła św. Jana Damasceńskiego Wyznanie wiary 
(rozdz. I), w: Liturgia Godzin, t. 1, Poznań 1982, s. 963n.
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dogmat Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, napisał o nich, że 
objaśniali tę prawdę obszernie przy pomocy głębokich racji teolo-
gicznych i podkreślali, że święto Wniebowzięcia nie tylko przypomi-
na, że „ciało błogosławionej Dziewicy Maryi zostało zachowane od 
jakiegokolwiek zepsucia, ale też jest wspomnieniem Jej triumfu nad 
śmiercią i uwielbienia w niebie na wzór Jednorodzonego Syna, Jezusa 
Chrystusa”238. Św. Jan Damasceński został nazwany przez Piusa XII 
„najznamienitszym głosicielem tej prawdy”, który „porównując Wnie-
bowzięcie cielesne Matki Bożej Rodzicielki z innymi Jej darami i przy-
wilejami, stwierdza płomiennie: «Wypadało, aby Ta, która wydając na 
świat Zbawiciela, zachowała nieskalane dziewictwo, także po śmierci 
pozostała nietknięta skażeniem ciała. Wypadało, aby Ta, która w swo-
im łonie nosiła Stwórcę, jako Dziecię, została przyjęta do Boskich 
przybytków. Wypadało, by Oblubienica Ojca zamieszkała w  niebie-
skich komnatach. Wypadało, aby Matka, która patrzyła na Syna swego 
przybitego do krzyża i której serce przeszył miecz boleści, oszczędzo-
ny Jej w chwili wydania na świat Zbawiciela, oglądała Go królującego 
wraz z Ojcem w niebie. Wypadało, aby Matka Boga miała wszystko to, 
co należy do Jej Syna, aby jako Matka i Służebnica Boga była czczona 
przez wszystkie stworzenia»”239.

*
Pielgrzymi XXI wieku, spotykając się na szlakach pielgrzymich 

Ziemi Świętej z  Chrystusem Panem, Jego Matką Maryją i  z wielo-
ma Świętymi, zwłaszcza podczas Eucharystii, na jej zakończenie, we 
wspomnienie św. Jana Damasceńskiego, ojca i doktora Kościoła, modlą 
się wraz z celebransem:

238  15 sierpnia. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość. 
Godzina czytań. II Czytanie. Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus 
papieża Piusa XII, w: Liturgia godzin, t. 4…, dz. cyt., s. 1069n.
239  15 sierpnia. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość. 
Godzina czytań. II Czytanie. Z konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus
papieża Piusa XII, w: Liturgia godzin, t. 4…, dz. cyt., s. 1070.
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Wszechmogący Boże, 
na Uczcie eucharystycznej nakarmiłeś nas Chlebem 
żywym, Ciałem Chrystusa, 
kształtuj nas w szkole Jego Ewangelii,
abyśmy za przykładem świętego Jana Damasceńskiego 
szukali Twojej prawdy
i świadczyli o niej przez dzieła miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego240.

240  MRP, Modlitwa po Komunii. 34. Msza o doktorze Kościoła…, dz. cyt., 
s. 452’’.
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ZIEMIA ŚWIĘTA.  
ZAKON FRANCISZKAŃSKI.

Wspomnienie św. Franciszka  
z Asyżu († 1226)

Franciszkańska Rodzina Zakonna, której przedstawiciele na wie-
lorakie sposoby służą pielgrzymom, roztacza od wieków w ziemskiej 
Ojczyźnie naszego Pana Jezusa Chrystusa opiekę nad miejscami 
uświęconymi Jego obecnością. Duchowi synowie św. Franciszka czy-
nią tak, naśladując swojego Założyciela.

Sobór Watykański II zachęcił wszystkich wiernych Kościoła, aby 
patrząc na Świętych i przyglądając się życiu tych, którzy wiernie szli 
za Chrystusem, mieli nowy motyw do szukania przyszłego miasta 
i  równocześnie poznawali właściwą dla każdego, stosownie do sta-
nu i warunków, najpewniejszą drogę, „po której wśród zmienności 
świata stosownie będziemy mogli dojść do doskonałego zjednocze-
nia z Chrystusem, czyli do świętości (Hbr 13, 14; 11, 10)”241.

Franciszkańską drogę świętości ukazuje nam liturgiczna modlitwa 
Kościoła, która jest jednym z ważnych świadków Tradycji i wymownym 
świadectwem wiary.

241  Por. Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium…, dz. cyt., nr 50.
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Formularz mszalny obowiązkowego wspomnienia w liturgii św. 
Franciszku z Asyżu, z dnia 4 października242, rozpoczyna antyfona 
na wejście, wskazując na istotną cechę naśladowania Mistrza z Na-
zaretu przez „Biedaczynę z  Asyżu”, którym było ubóstwo: „Święty 
Franciszek, mąż Boży, opuścił dom rodzinny, pozostawił swoje dzie-
dzictwo i wybrał dobrowolne ubóstwo, Bóg zaś przyjął go na swoją 
służbę”. Kolekta wskazuje na Boga, który sprawił, że „święty Franci-
szek z Asyżu, żyjąc w ubóstwie i pokorze, upodobnił się do Chrystu-
sa”. Antyfona na Komunię słowami z Kazania na górze potwierdza, iż 
„błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo 
niebieskie” (Mt 5, 3). 

Święty Jan XXIII powiedział kiedyś o „świętym mieście Asyżu”: 
„Jesteś rozsławione w całym świecie z tego jednego powodu, że w to-
bie urodził się Biedaczyna, twój Święty, cały płonący seraficką miło-
ścią. Obyś mogło pojąć ten przywilej i ofiarować ludziom wzór wier-
ności tradycji chrześcijańskiej i niech ona będzie również dla ciebie 
powodem nieprzemijającej chwały. Pyta się: dlaczego Bóg dał Asy-
żowi ten urok natury, ten czar świętości, który jest jakby zawieszony 
w powietrzu i który pielgrzym odczuwa prawie w sposób namacalny. 
Odpowiedź jest łatwa. Aby ludzie poprzez wspólny język nauczyli się 
rozpoznawać Stwórcę i uznawać się wzajemnie za braci”243. 

W czasie swoich odwiedzin w Asyżu, kilkanaście dni po powoła-
niu na Katedrę Piotrową, 5 listopada 1978 roku, św. Jan Paweł II po-
wiedział, że przybył „odwiedzić to miasto świadczące stale o cudow-
nej przygodzie Bożej, jaka dokonała się na przełomie dwunastego 
i trzynastego wieku. Jest ono świadkiem tej zdumiewającej świętości, 
która przeszła tutaj jako wielkie tchnienie Ducha. Tchnienie, w którym 
uczestniczył św. Franciszek z Asyżu, jego duchowa siostra – św. Kla-
ra i tylu innych świętych zrodzonych z ich ewangelicznej duchowo-
ści. Orędzie franciszkańskie rozciągnęło się daleko poza granice Italii 
i  bardzo prędko doszło także do ziemi polskiej, skąd ja pochodzę. 

242  MRP, dz. cyt., s. 225’n.
243  G. Belluci, Asyż serce świata, Kraków 1997, s. 7.
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I  ciągle działa tam, przynosząc obfite owoce, jak zresztą w  innych 
krajach świata i na innych kontynentach. [...] Nie mogę nie przypo-
mnieć, że właśnie tutaj w Asyżu, w tej bazylice, w roku 1253, papież 
Innocenty IV ogłosił świętym biskupa krakowskiego, męczennika Sta-
nisława, obecnie patrona Polski, którego do niedawna byłem niegod-
nym następcą”244. 

Podczas swojej drugiej pielgrzymki do miasta św. Franciszka z oka-
zji 800-lecia urodzin Biedaczyny św. Jan Paweł II mówił, iż „cały Asyż 
jest żywą relikwią i  świadectwem człowieka. Czy tylko człowieka? 
Niezwykłego człowieka? Jest świadectwem szczególnego upodoba-
nia, jakie Ojciec Niebieski, za sprawą swego Jednorodzonego Syna, 
miał w  tym człowieku: w  tym «prostaczku», w  «Biedaczynie». We 
Franciszku, który – jak mało kto w ciągu dziejów Kościoła i ludzko-
ści – nauczył się od Chrystusa być «cichym i pokornym w sercu». [...] 
Postać «ubogiego i pokornego» Franciszka dominuje nadal poza geo-
graficznymi granicami tej jego ziemi”245.

„Odkąd Franciszek, syn Piotra Bernardone, porzucił wygody 
ojcowskiego domu, imię Asyż zostało ściśle związane z  jego imie-
niem, jako nierozdzielny dwumian, a miasto stało się jednym z naj-
bardziej uczęszczanym i sugestywnych ośrodków przyciągania du-
chowego, nie tylko dla Italii, lecz dla całego świata. Któż w świecie 
nie zna imienia św. Franciszka? Któż nie słyszał o Asyżu? Nieustan-
nie przybywają tutaj tłumy, w każdej porze roku, z każdego konty-
nentu, i wracają do każdego zakątka, niosąc w  sercu powiększony 
urok Biedaczyny i jego kraju. Racja tego szczególnego uroku leży nie 
tylko w nietkniętym pięknie przyrody, w przykładzie życia człowie-
ka, który wyzbył się wszystkiego, aby poślubić «Panią Biedę», lecz 
nade wszystko w ofiarowanym nam wzorze, polegającym na tym, by 
starać się naśladować we wszystkim «bez zastrzeżeń». Syna Bożego, 
który dla nas przyszedł na ziemię. I ten wpływ Franciszka jest nadal 

244  Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 1…, dz. cyt., s. 43.
245  Jan Paweł II, Homilia w Bazylice św. Franciszka w Asyżu. «Biedaczyna», 
który obdarował nas najszczodrzej (Piątek, 12 marca 1982), w: Jan Paweł II, Na-
uczanie papieskie, t. 5, 1. 1982 (styczeń–maj), Poznań 1993, s. 359n, 361. 



ogromny, ponieważ stanowi bodziec –  jak napisał sam Franciszek 
w swoim «Testamencie» – do życia według «reguły Ewangelii». [...] 
Z Asyżu wyszło orędzie «doskonałej radości», będące orędziem mi-
łości i pokoju dla wszystkich”246. 

Pierwsze czytanie Liturgii słowa na wspomnienie św. Franciszka, 
wzięte z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów (Ga 6, 14–18), 
pokazuje „Biedaczynę z Asyżu” jako tego, który na wzór św. Pawła, 
Apostoła Narodów, umiłował w sposób szczególny krzyż Chrystusa. 
„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak 
tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat 
stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata”. O tej postawie św. Fran-
ciszka mówi także modlitwa nad darami, gdy zachęca uczestników 
Eucharystii, aby przygotowali serca „do godnego udziału w misterium 
krzyża, które tak gorąco umiłował święty Franciszek”247. 

Niewątpliwie zewnętrznym znakiem umiłowania krzyża były 
w życiu świętego Franciszka z Asyżu stygmaty. Biografowie opo-
wiadają, iż to wielkie wydarzenie – otrzymanie stygmatów, „znaków 
męki Chrystusa, by był Jego chorążym” – nastąpiło pod koniec lata 
1224 roku, kiedy Franciszek po raz szósty udał się na górę Alwernię, 
aby przeżyć tam czterdziestodniowy post ku czci Matki Bożej Wnie-
bowziętej i  św. Michała Archanioła. Trwając w  kontemplacji męki 
Chrystusa i Jego nieskończonej miłości, „około święta Podwyższe-
nia Krzyża”, podczas modlitwy na zboczu góry, zobaczył zstępujące-
go z nieba anioła Serafina, mającego sześć ognistych i błyszczących 
skrzydeł. Kiedy zbliżył się do Franciszka, „pomiędzy skrzydłami Se-
rafina ukazała się podobizna ukrzyżowanego człowieka, mającego 
ręce i nogi rozciągnięte na podobieństwo krzyża i do niego przybi-
te”. Po długiej i tajemniczej rozmowie cudowna wizja skończyła się, 
zostawiając w sercu św. Franciszka ogromny żar i płomień miłości 
Bożej, a „na jego rękach i nogach pokazały się ślady gwoździ, które 

246  Jan Paweł II, Do kapłanów, zakonników i zakonnic w Asyżu. Kapłan 
drugim Chrystusem, jak Franciszek, tak i ty (Piątek, 12 marca 1982), w: Jan Paweł II, 
Nauczanie papieskie, t. 5, 1…, dz. cyt., s. 365n.
247  MRP, dz. cyt., s. 226’.
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dopiero co widział na ciele ukrzyżowanego Chrystusa, objawionego 
mu pod postacią Serafina”248. 

Stygmaty św. Franciszka to była „pieczęć podobieństwa (Ez 28, 12) 
do Boga żywego, to jest do Chrystusa ukrzyżowanego. Została ona 
wyciśnięta na jego ciele nie mocą natury czy umiejętnością artysty, 
lecz raczej godną podziwu mocą Ducha Boga żywego”249. 

Święty Jan Paweł II w  swym apostolskim nauczaniu stwierdził, 
iż „świat – również ten ludzi dalekich i obojętnych dla wartości re-
ligijnych –  z podziwem patrzy na św. Franciszka, ponieważ widzi 
w nim autentyczne, wierne i dlatego wiarygodne odbicie Chrystusa 
Jezusa. Oto sedno odpowiedzi. On był drugim Chrystusem, ale nie 
w samych słowach, ale [...] nade wszystko w rzeczywistości swojego 
życia. W pewnym momencie [...], kiedy był wspaniałym młodzień-
cem w  ruchliwym, średniowiecznym Asyżu, dokonał radykalnego 
i wielkodusznego wyboru: pozbywając się wszystkiego, zrzekając się 
spuścizny po ojcu, biedny już i wyobcowany, postanowił całkowicie 
i nieodwołalnie naśladować Pana Jezusa od narodzenia w grocie be-
tlejemskiej aż do Kalwarii. Temu «podstawowemu postanowieniu» 
pozostał wierny, wprowadzając w  życie rzeczywiste naśladowanie, 
idąc krok za krokiem śladami Odkupiciela, aż do stygmatów w Ver-
na, aż do śmierci na gołej ziemi, tam na dole, na równinie rozciągają-
cej się u stóp tego miasta”250. 

Św. Franciszek, jak mało kto w ciągu dziejów Kościoła i ludzkości, 
nauczył się od Chrystusa być cichym i pokornym w sercu. 

„Franciszku, nazywano Cię «Biedaczyną z  Asyżu» –  a ty byłeś 
i pozostałeś jednym z ludzi, którzy najszczodrzej obdarowują innych. 
A  więc miałeś olbrzymie bogactwo, ogromny skarb. A  tajemnicę 

248  Por. Stygmaty św. Franciszka, w: Leksykon duchowości franciszkańskiej, 
Kraków–Warszawa 2016, k. 1885–1886. 
249  Św. Bonawentura, Życiorys większy Świętego Franciszka z Asyżu. Prolog 
2.3, w: Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, s. 832n; Rozdział 13, Święte stygmaty 
3,1–13, w: Źródła franciszkańskie…, dz. cyt., s. 946n.
250  Jan Paweł II, Do kapłanów, zakonników i zakonnic w Asyżu. Kapłan 
drugim Chrystusem, jak Franciszek, tak i ty (Piątek, 12 marca 1982), w: Jan Paweł II, 
Nauczanie papieskie, t. 5, 1…, dz. cyt., s. 363.
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twego bogactwa krył w  sobie krzyż Chrystusa. Naucz nas [...] po-
dobnie «chlubić się z krzyża»: naucz nas tego bogactwa w ubóstwie 
i tego dawania w obfitości”251. 

Jan Paweł II przypomniał w Asyżu kapłanom, zakonnikom i za-
konnicom, iż jak dwa ramiona krzyża są symbolem podwójnego wy-
miaru, wymiaru wertykalnego ku górze, ku Bogu i wymiaru horyzon-
talnego w kierunku ludzi, „tak Franciszek, który szedł za Chrystusem 
aż na krzyż i słusznie mógł powtórzyć słowa św. Pawła: «Z Chrystu-
sem zostałem przybity do krzyża» (Ga 2, 20; por. Ga 6, 17) przypo-
mina wszystkim nam kapłanom dwojaki kierunek, w jakim powin-
niśmy być zwróceni tak w układaniu, jak i w wykonywaniu świętego 
posługiwania. Istotnie, kapłan jest przede wszystkim «Człowiekiem 
Bożym», ale jednocześnie, bez zaprzeczania tego tytułu, jest ustano-
wiony dla dobra ludzi (por. 1 Tm 6, 11; Hbr 5, 1)”252. 

Św. Bonawentura napisał w  Życiorysie większym św. Franciszka 
z Asyżu, iż gdy „zbliżała się godzina jego przejścia, polecił zwołać do 
siebie wszystkich braci, którzy tam mieszkali. W obliczu swej śmierci 
dodawał im otuchy i z ojcowskim uczuciem zachęcił do miłowania 
Boga. Długo mówił o cierpliwości i ubóstwie, a także wierności wo-
bec świętego Kościoła rzymskiego, kładąc ponad wszystko troskę 
o zachowanie Ewangelii. Gdy wszyscy bracia siedzieli wokół niego, 
wyciągnął nad nimi ręce, składając je na kształt krzyża, ponieważ za-
wsze kochał ten znak. Mocą Ukrzyżowanego i w Jego imię udzielił 
błogosławieństwa wszystkim braciom tak obecnym, jak i  nieobec-
nym. [...] Gdy wypełniły się w nim wszystkie tajemnice i owa naj-
świętsza dusza uwolniona od ciała zanurzyła się w bezmiarze Bożej 
światłości, błogosławiony mąż zasnął w Panu”253.

251  Jan Paweł II, Homilia w Bazylice św. Franciszka w Asyżu. «Biedaczy-
na», który obdarował nas najszczodrzej (Piątek, 12 marca 1982), w: Jan Paweł II, 
Nauczanie papieskie, t. 5, 1…, dz. cyt., s. 360.361.
252  Jan Paweł II, Do kapłanów, zakonników i zakonnic w Asyżu. Kapłan 
drugim Chrystusem, jak Franciszek, tak i ty (Piątek, 12 marca 1982), w: Jan Paweł 
II, Nauczanie papieskie, t. 5…, dz. cyt., s. 365.
253  Św. Bonawentura, Życiorys większy Świętego Franciszka z Asyżu. Roz-
dział 14. Cierpliwość i przejście przez bramę śmierci. 5–6, w: Źródła franciszkań-
skie…, dz. cyt., s. 958n.
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*
Kościół prosi Boga w modlitwie po Komunii, „abyśmy naśladując 

dobroć i apostolską gorliwość świętego Franciszka, przyczyniali się do 
zbawienia wszystkich ludzi”.

* *
Boże, Ty sprawiłeś, że święty Franciszek z Asyżu,
żyjąc w ubóstwie i pokorze, upodobnił się 
do Chrystusa,
daj, abyśmy idąc tą drogą, naśladowali Twojego Syna
i zjednoczyli się z Tobą pełni wesela i miłości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków254.

* * *
W Liturgii godzin, która „najlepiej przygotowuje do owocnego spra-

wowania Eucharystii i  ożywia odpowiednie usposobienie, jak wiarę, 
nadzieję, miłość, pobożność i ducha ofiary”255, hymny poszczególnych 
godzin pogłębiają prawdę wiary przeżywaną w ramach roku liturgicz-
nego. Hymn Godziny czytań i  Jutrzni wspomnienia obowiązkowego 
Liturgii godzin (4 października) tak pouczają nas o Świętym Franciszku:

1. Wielbimy Ciebie, wszechmocny
 I wielce dobry nasz Panie,
 Za wszystkich bytów istnienie
 Stworzonych Twoją mądrością.

2. Chwalimy Ciebie za słońce,
 Naszego brata jasnego,
 Bo niesie w sobie Twój obraz
 I dzień ogrzewa swym żarem.

254  MRP, 4 października, Św. Franciszka z Asyżu. Kolekta…, dz. cyt, s. 225’.
255  Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin…, dz. cyt., nr 12.



174  

3. Sławimy Ciebie za księżyc
 Wśród gwiazd krążący na niebie;
 Za wiatr i czyste powietrze,
 Za wodę, siostrę pokorną.

4. Składamy dzięki za ogień,
 Radosny w swojej potędze;
 Za ziemię, matkę karmiącą,
 Za śmierć, co siostrą jest ciała.

5. Niech wszystko to, co się stało
 Na Twoje słowo wszechwładne,
 Objawia Trójcy majestat
 I nas prowadzi ku Tobie. Amen256.

Hymn Jutrzni koncentruje naszą uwagę na krzyżu i stygmatach257: 
 
1. W niebie, wśród chóru wybranych
 Franciszek chwałą jaśnieje,
 Nosząc przez łaskę szczególną
 Znamiona męki Chrystusa.

2. On bowiem do apostołów
 Ubogich grona należy;
 Krzyża Pańskiego przymierze
 Na własnym ciele objawia.

3. Dźwiga swój krzyż za Jezusem,
 Przejęty wolą męczeństwa;
 Pan go w niebiosach przyłączył
 Do męczenników zastępu.

256  Liturgia godzin, t. 4…, dz. cyt., s. 1242n – Hymn. Godzina czytań.
257  Liturgia godzin, t. 4…, dz. cyt., s. 1245.
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4. Zawsze oddany pokucie,
 Franciszek siebie krzyżował,
 Przeto osiągnął szczęśliwie 
 Wspólnotę świętych wyznawców.

5. Bielą czystości jaśniejąc,
 Za Panem idzie cierpiącym;
 Teraz w wieczności się cieszy
 Niewinnych dziewic nagrodą.
 
6.  Niechaj stygmaty Franciszka
 Przyczyną łaski się staną:
 Ojciec niech z Synem i Duchem
 Oświeci nas Bożym blaskiem. Amen. 

* * * *

Boże, nasz Ojcze,
przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy,
rozpal w nas ogień swojej miłości i spraw,
abyśmy naśladując dobroć i apostolską gorliwość 
świętego Franciszka,
przyczyniali się do zbawienia wszystkich ludzi.
Przez Chrystusa, Pana naszego258.

258  MRP, dz. cyt., s. 226’.



ZIEMIA ŚWIĘTA.  
ZAKON BENEDYKTYNÓW. 

Wspomnienie św. Benedykta, 
opata, patrona Europy  

(† 547)

Wszyscy pobożni pielgrzymi, którzy przybywają do ziemskiej Oj-
czyzny naszego Pana, nawiedzają liczne miejsca uświęcone Jego obec-
nością. W planie każdej pielgrzymki jest pobyt w „świętym mieście”, 
Jerozolimie, z najważniejszą dla chrześcijan bazyliką Grobu Bożego, 
upamiętniającą mękę, śmierć i  zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa. Pielgrzymi kierują swoje kroki także do kościoła Zaśnięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, zbudowanego na miejscu tego samego domu 
nieznanego z  imienia ucznia Jezusa, który przyjął Mistrza w Wielki 
Czwartek, a później również udzielał schronienia Apostołom i rodzą-
cemu się Kościołowi. W  tym domu znalazła też gościnę przez całą 
resztę ziemskiego życia, aż do dnia swego „zaśnięcia”, Matka Odkupi-
ciela. Tradycję tę poświadcza patriarcha Sofroniusz, który pasterzował 
Kościołowi Jerozolimy w pierwszej połowie VII wieku. Katolicy nie-
mieccy wybudowali na początku XX wieku potężną bazylikę, a opiekę 
nad nią powierzono benedyktynom (OSB = Ordo Sancti Benedicti) 
z Beuron, którzy objęli ją w posiadanie 21 marca 1906 roku i konse-
krowali 10 kwietnia 1910. W roku 1926 klasztor został podniesiony do 
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godności opactwa, a od 1951 zależy jurysdykcyjnie bezpośrednio od 
Stolicy Apostolskiej259. 

Benedyktyni obejmują duszpasterską troską przybywających do 
Ziemi Świętej pielgrzymów także w sanktuarium Rozmnożenia Chle-
ba w Tabgha nad Jeziorem Galilejskim, zwanym też Jeziorem Gene-
zaret, Tyberiadzkim czy Morzem Galilejskim. Dlatego, dla uczcze-
nia założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta, opata i patrona 
Europy, można sprawować w tych dwóch sanktuariach Eucharystię 
według formularza mszalnego na jego święto z dnia 11 lipca260. 

Św. Benedykt już na początku liturgii eucharystycznej, w tzw. ob-
rzędach wstępnych, jest nazwany znakomitym mistrzem dla tych 
wszystkich, którzy poświęcają swoje życie służbie dla Boga (kolek-
ta). Pan stał się jego dziedzictwem i przeznaczeniem; Bóg zabezpie-
czył jego los – poucza Psalmista w antyfonie na wejście. Określenie 
św. Benedykta „znakomitym mistrzem” występuje również w Litur-
gii godzin, która „najlepiej przygotowuje do owocnego sprawowania 
Eucharystii i ożywia odpowiednie usposobienie, jak wiarę, nadzieję, 
miłość, pobożność i ducha ofiary” – poucza Ogólne wprowadzenie do 
Liturgii godzin (nr 12). 

W święto patrona Europy Kościół modli się w  hymnie Jutrzni, 
wzywając go jako „roztropnego mistrza”, „mądrego prawodawcę”, 
który jaśnieje „nad światem zasługą” i „napełnia znowu ziemię, [...] 
światłem Chrystusa”. Dzięki Benedyktowi, który skłonił wszystkie na-
rody do przyjęcia Prawa Bożego, „nowy ład zakwitnął między luda-
mi, co jedność znalazły”. „Znakomity mistrz” wezwał „ludzi wolnych 
i poddanych”, aby „się stali uczniami Jezusa”, a „w pracy i modlitwie” 
złączyła ich „reguła święta”. Niech zatem narody, za przewodem św. 
Benedykta, „pilnie pracują w braterskiej przyjaźni” i  „niech znajdą 
radość, rozwijając w pełni | Dary pokoju”261. Św. Benedykt osiągnął 
to, „że blask nowej zorzy zajaśniał dla Europy w  tych czasach, gdy 

259  D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa…, dz. cyt., s. 111n. 
260  MRP, dz. cyt., s. 131’–132’.
261  Liturgia godzin, t. 3, Poznań 1987, s. 1309.
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część jej na skutek rozkładu rzymskiego imperium zdawała się po-
grążać w ciemnościach barbarzyństwa, a druga część tego kontynen-
tu pozbawiona jeszcze była wyższej cywilizacji i kultury duchowej”262.

Dlatego Kościół zanosi do Boga prośby, aby ci wszyscy, którzy Go 
szukają za przykładem św. Benedykta, cieszyli się w Jego służbie „da-
rami jedności i pokoju” (modlitwa nad darami). W tym kontekście 
antyfona na Komunię przypomina słowa Chrystusa Pana: „Zapraw-
dę, powiadam wam: Wy, którzy opuściliście wszystko i poszliście za 
Mną, stokroć tyle otrzymacie i posiądziecie życie wieczne” (Mt 19, 
28n). Wierni, obdarzeni w  Najświętszym Sakramencie „zadatkiem 
życia wiecznego”, proszą, aby posłuszni wskazaniom świętego Bene-
dykta, z oddaniem służyli Bogu w modlitwie i „gorąco miłowali braci” 
(modlitwa po Komunii).

Drugie czytanie Liturgii słowa, wzięte z  Dziejów Apostolskich 
(Dz 4, 32–35) [jeśli obchodzi się uroczystość], w  którym czytamy 
m.in.: „Jeden duch i  jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. 
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mie-
li wspólne” – ukazuje pierwszych chrześcijan w gminie jerozolim-
skiej jako prawdziwą wspólnotę, jako jedną miłującą się rodzinę, na 
wzór której święty Benedykt tworzył takie wspólnoty w zakładanych 
przez siebie klasztorach. 

Hymn Nieszporów składa hołdy św. Benedyktowi, gdyż jego „do-
skonałość jaśnieje na niebie”263. Już w młodości stał się „dojrzałym”, 
bo „złe pożądania” „nie zwabiły” go; ducha wznosił „ku górze, wzgar-
dziwszy świata marnością”. Zamieszkał w  lasach i  tam napisał „na-
tchnioną mądrością regułę życia”, przez którą wskazał, „jak trzeba się 
poddać sercem ochotnym prawom Ewangelii”. Dlatego Kościół prosi 
tego „znakomitego mistrza”, aby pomagał wszystkim „podążać z we-
selem | Drogą świętości” i wychwala Boga w Trójcy za to, że obda-
rzył go „blaskiem wielkości”. Wpatrzony w  św. Benedykta, Kościół 

262  Paweł VI, List apostolski Wybranie Świętego Benedykta, opata, na głów-
nego Patrona całej Europy (24 X 1964), w: Jan Paweł II o św. Benedykcie. Pisma 
i przemówienia, Tyniec brw, s. 110n.
263  Liturgia godzin, t. 3…, dz. cyt., s. 1310.
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prosi Boga za wszystkimi dzisiaj żyjącymi Jego uczniami, aby ponad 
wszystko stawiali miłość ku Niemu „i z radosnym sercem biegli drogą” 
Jego przykazań264. 

Św. Benedykt, opat i patron Europy, który w swoim czasie życia 
(480–547), „gdy nadszedł koniec dawnego porządku i nowa ziemia 
rodziła się w bólu” – stanął „na czasów granicy, by chronić dobro”. 
„Dla wielu ludzi spragnionych pokoju | przez własne życie” stał się 
przykładem „szukania Boga i Jego miłości | we wszystkich braciach”265. 
Jest to tym bardziej aktualne w naszych czasach, w XXI wieku, bo-
wiem „i dzisiaj także przychodzi nieznane, | A świat jest pełen zamę-
tu i kłamstwa”. Dlatego wraz z całym Kościołem prosimy Pana, aby za 
przyczyną św. Benedykta, ukazał nam „właściwą ścieżkę”. 

W Liturgii godzin, która „najlepiej przygotowuje do owocnego 
sprawowania Eucharystii i ożywia odpowiednie usposobienie, jak wia-
rę, nadzieję, miłość, pobożność i  ducha ofiary”266, hymny poszcze-
gólnych godzin pogłębiają prawdę wiary przeżywaną w ramach roku 
liturgicznego. Hymn Jutrzni święta św. Benedykta, opata, patrona 
Europy tak poucza nas o Świętym Benedykcie:

 

1. Roztropny mistrzu, mądry prawodawco,
 Który nad światem jaśniejesz zasługą, 
 Napełnij znowu ziemię, Benedykcie,
 Światłem Chrystusa.

2. To dzięki tobie ład zakwitnął
 Między ludami, co jedność znalazły, 
 Skłoniłeś bowiem wszystkie do przyjęcia  
 Prawa Bożego. 

264  Zob. Kolekta (MRP, dz. cyt., s.131’) i modlitwa Jutrzni (Liturgia godzin, 
t. 3…, dz. cyt., s. 1310).
265  Hymn Godziny czytań, w: Liturgia godzin, t. 3…, dz. cyt., s. 1306n.
266  Ogólne wprowadzenie do Liturgii godzin…, dz. cyt., nr 12.
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3. Wezwałeś ludzi wolnych i poddanych,  
 Aby się stali uczniami Jezusa; 
 To ich złączyła w pracy i modlitwie 
 Reguła święta. 

4.  Niech już narody za przewodem twoim 
 Pilnie pracują w braterskiej przyjaźni;
 Niech znajdą radość, rozwijając w pełni 
 Dary pokoju.

5. Niech będzie chwała Ojcu i Synowi
 Razem ze Świętym Płomieniem miłości,
 Gdyż Bóg w swej łasce hojnie cię obdarzył   
 | Blaskiem wielkości. Amen267.

Jan Paweł II w  Liście apostolskim na 1500. rocznicę narodzin 
św. Benedykta (z 11 lipca 1980 roku), napisał, że „Matka Kościół, 
Żywicielka Świętych, wskazuje swoim synom jako nauczycieli życia 
tych, którzy przez wspaniałe praktykowanie cnót, najwierniej po-
stępowali za Chrystusem –  jej Oblubieńcem, aby idąc ich śladami, 
wśród zmienności świata, doszli do doskonałego zjednoczenia z Bo-
giem, to jest do swego przeznaczenia. Owi znakomici mężowie i nie-
wiasty, chociaż za życia ziemskiego podlegali właściwym swej epoce 
uwarunkowaniom, zwłaszcza kultury umysłowej, tym niemniej swo-
im stylem życia i  nauczaniem ukazywali pewne aspekty misterium 
Chrystusa, które przekraczają granice czasu i zachowują jeszcze dzi-
siaj swoją moc i znaczenie”268. Zachowuje swoją aktualność również 
modlitwa św. Jana Pawła II do św. Benedykta, którą wypowiedział 
28 września 1980 roku w Subiaco:

„Święty Benedykcie, Opacie! Pokorny Następca Piotra i biskupi 
Europy, którą tak bardzo umiłowałeś, przybyli na to miejsce, gdzie 

267  Liturgia godzin, t. 3…, dz. cyt., s. 1309.
268  Jan Paweł II, List apostolski Sanctorum altrix na piętnaste stulecie od 
narodzin św. Benedykta opata (11 VII 1980), Wstęp.



Ty, jako młody student, szukałeś prawdziwego sensu doczesnego 
życia i tu go znalazłeś! W tym właśnie miejscu, gdzie Ty przygotowy-
wałeś się przez milczenie, zastanawianie się nad sobą, modlitwę i po-
kutę, żeby stać się stosownym narzędziem Bożego miłosierdzia, który 
chciał Ciebie uczynić Przewodnikiem i mistrzem dla Europy, Kościoła 
i świata! [...] Święty Patriarcho! 

Ty, który żyłeś tym, czego nauczałeś, daj nam wszystkim przy tej 
szczególnej okazji zrozumieć wiekuistą aktualność Twojego nauczania, 
aby ono dla współczesnego człowieka mogło się stać natchnieniem 
do pełnienia dobra.

Tyś nas nauczał, że Bogu Stwórcy i Ojcu należy najpierw służyć, 
przez żywą wiarę, przez godny kult, przez pobożne wielbienie, przez 
nieustanną modlitwę i radosne posłuszeństwo w pełnieniu Jego Naj-
świętszej Woli.

Tyś nas nauczał, że życie człowieka ma godny sens, i to bez po-
wierzchownego czy nierealnego optymizmu, ale i bez desperackiego 
pesymizmu, ponieważ życie jest darem miłującego Boga i powinno 
być ciągłym, nieustającym i wytrwałym poszukiwaniem Boga, który 
jest jedyną, prawdziwą i autentyczną Wartością Absolutną.

Ty nas nauczałeś, że chrześcijanin, aby mógł być prawdziwie sobą, 
powinien „służyć w armii Chrystusa Pana i prawdziwego Króla”, czy-
niąc Chrystusa centrum swego życia i swoich zainteresowań.

Ty nas nauczałeś, że odrywając się wewnętrznie od znikomych 
dóbr ziemskich, powinniśmy posiąść radosne i czynne otwarcie duszy 
i serca dla wszystkich ludzi, którzy są braćmi Chrystusa i dziećmi tego 
samego Ojca niebieskiego.

Ty nas nauczałeś, że praca człowieka, nie tylko tego, który pochyla 
się nad księgami, ale i tego, który w pocie oblicza i w utrudzeniu rąk 
uprawia ziemię – nie jest upokorzeniem ani alienacją, ale jest zaję-
ciem wzniosłym i uczestnictwem w stwórczej działalności Boga; pra-
ca jest zasługującym i świadomym wkładem w budowanie ziemskiego 
miasta, w oczekiwaniu na ostateczne i wieczne królestwo.

Ty nas nauczałeś, że wiara chrześcijańska nie jest jakimś czynni-
kiem podziału czy rozproszenia, ale jest matczynym łonem jedności, 
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solidarności i  uspołecznienia, także w  dziedzinie ładu doczesnego,  
społecznego i  kulturalnego, oraz że wolność religijna jest jednym 
z niezbywalnych praw człowieka.

Dlatego, o  święty Patriarcho, prosimy Cię [...]: Wznieś Twoje 
ojcowskie ręce ku Przenajświętszej Trójcy i módl się za świat, za Ko-
ściół, a szczególnie za Europę; za Twoją Europę, dla której jesteś nie-
bieskim Patronem, aby ona nie zapomniała, nie odrzucała i nie wy-
rzekła się tego wspaniałego skarbu chrześcijańskiej wiary, która przez 
wieki ożywiała i  zapładniała historię oraz postęp moralny, obywa-
telski, kulturalny i  artystyczny poszczególnych narodów; aby, dzię-
ki żywotności swego chrześcijańskiego łona matczynego, stawała się 
nosicielką i rodzicielką jedności i pokoju między narodami tego kon-
tynentu i ludami całego świata; aby mogła zapewnić wszystkich swo-
im mieszkańcom ład, pokój, pracę i bezpieczeństwo, oraz podstawowe 
prawa, takie jak prawo dotyczące religii, życia i małżeństwa.

Prosząc Cię o modlitwę, o Patronie Europy, kornie błagamy Two-
ją ukochaną siostrę o wstawiennictwo. O święta Scholastyko! Tobie 
szczególnie powierzamy dziewczęta i  młodzież, zakonnice i  matki, 
aby one umiały dzisiaj szanować swoją kobiecą godność, stosownie 
do Bożych zamierzeń.

Święty Benedykcie i święta Scholastyko, módlcie się za nami”269.

*
 Boże, Ty ustanowiłeś świętego Benedykta, opata, 
 znakomitym mistrzem dla tych, którzy poświęcają 
 życie Twojej służbie,
 spraw, abyśmy ponad wszystko stawiali 
 miłość ku Tobie
 i z radosnym sercem biegli drogą 
 Twoich przykazań. 
 

269  Jan Paweł II, Wielka modlitwa do Patriarchy Zachodu, Subiaco Nie-
dziela, 28 września 1980 r., w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 3, 2…, dz. cyt., 
s.401n.
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 Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
 Twojego Syna,
 który z Tobą żyje i króluje w jedności 
 Ducha Świętego,
 Bóg, przez wszystkie wieki wieków270.
       
Boże, nasz Ojcze, 
w Najświętszym Sakramencie otrzymaliśmy 
zadatek życia wiecznego,
pokornie Cię prosimy, abyśmy posłuszni 
wskazaniom świętego Benedykta,
wiernie służyli Tobie w modlitwie 
i gorąco miłowali braci.
Przez Chrystusa, Pana naszego271.

270  MRP, dz. cyt., s. 131’ – kolekta.
271  MRP, dz. cyt., s. 132’ – modlitwa po Komunii.



ZIEMIA ŚWIĘTA.  
ZAKON KARMELITÓW. 

Wspomnienie  
św. Teresy z Avila († 1582)  

i św. Jana od Krzyża († 1591)

Liczni pielgrzymi nawiedzający ziemską Ojczyznę naszego Pana 
podążają na górę Karmel, którą zamieszkiwał prorok Eliasz, „pałający 
gorliwością do Boga żywego” i broniący czystości wiary Ludu Bożego 
Starego Przymierza w jednego, żyjącego Boga272. Chrześcijanie gro-
madzą się na tej górze, postępując po śladach tej niezliczonej rzeszy 
chrześcijan, którzy osiedlali się tutaj, idąc w ślady Wielkiego Proro-
ka. Te grupy wiernych, a więc: świątobliwi mężowie, którzy pragnęli 
żyć na wzór proroka Eliasza, pielgrzymi i pokutnicy szukający od-
osobnienia, życia w umartwieniu i ciszy, a także uczestnicy wypraw 
krzyżowych, którzy postanowili zamienić miecz na „oręż” modlitwy, 
jednocząc się, utworzyły pierwszą wspólnotę pustelniczą na Karme-
lu. Dało to początek nowej formie życia wspólnotowego w Kościele, 
zakonowi pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. 
Oddając się kontemplacji, powierzano się opiece Matce Bożej. Karmel 
stał się dla tych ludzi symbolem spotkania z Bogiem, a góra Karmel 

272  Por. D. Baldi, W Ojczyźnie Chrystusa. Przewodnik…, dz. cyt., s. 262–264.
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– drogą duszy do Pana. Powstały tu zakon karmelitański dał, od swoich 
początków, bardzo wiele miejsca, szczególnie w liturgii, wspomina-
niu Dziewicy Maryi, Wspomożycielki wiernych. Jeśli w planie piel-
grzymki jest przewidziane nie tylko odwiedzenie Karmelu, ale także 
sprawowanie tam Eucharystii, czyni się to według formularza mszal-
nego przewidzianego na wspomnienie obowiązkowe w dniu 16 lipca: 
„Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel”273.

Mając na uwadze wkład zakonu karmelitów w pracę pośród piel-
grzymów do Ziemi Świętej, można sprawować Eucharystię według 
formularza mszalnego na wspomnienie obowiązkowe z dnia 15 paź-
dziernika św. Teresy z  Avila, dziewicy i  doktora Kościoła274 bądź 
na wspomnienie obowiązkowe św. Jana od Krzyża z  14 grudnia275 
– dwóch wielkich osobowości, odnowicieli zakonu karmelitańskiego.

Św. Teresa od Jezusa (ur. 1515 w Avila), w dwudziestym roku życia 
wstąpiła do zakonu karmelitanek, w którym pod wpływem natchnie-
nia Bożego przeprowadziła reformę, fundując 32 klasztory. Na pod-
stawie swoich osobistych doświadczeń napisała wiele dzieł, które 
stanowią perły literatury mistycznej. Wraz ze św. Janem od Krzyża 
dokonali odnowienia zakonu, który nazwano karmelitami bosymi.

Kolekta mszy z 15 października podkreśla prawdę, iż to Bóg, „przez 
swojego Ducha” natchnął świętą Teresę od Jezusa, „aby wskazała Ko-
ściołowi drogę wiodącą do doskonałości”.

Najlepszym komentarzem do tego stwierdzenia modlitwy litur-
gicznej są słowa św. Jana Pawła II z jego Listu na czterechsetną rocz-
nicę śmierci św. Teresy z Avila276. Czytamy tam m.in.: „Ta wyjątkowa 
kobieta, żyjąc w czasach Soboru Trydenckiego (1545–1563), duchem 
oddała się tak bardzo Kościołowi, że należy to oddanie nazwać chary-
zmatem. Uważała mianowicie Kościół za sakrament zbawienia, dzia-

273  MRP, dz. cyt., s. 136’n.
274  MRP, dz. cyt., s. 236’n.
275  MRP, dz. cyt., s. 288’n.
276  Jan Paweł II, List do przełożonego generalnego Karmelitów Bosych, 
14 X 1981, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 2. 1981 (lipiec–grudzień), 
Pallottinum–Poznań 1989, s. 174–180.
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łający w  liturgii przez pośrednictwo Hierarchii i  kapłanów, którzy 
mają być «światłem Kościoła». Dlatego pragnęła, by wszystko, czego 
doświadczyła i co napisała, zostało poddane aprobacie Kościoła, tak 
ażeby jej córki, przyjmując tę doktrynę, trwały w pełnej wspólnocie 
i w posłuszeństwie Kościołowi. Czyniąc to, czego nauczała, mogła po-
wiedzieć o sobie samej, że «zawsze była i jest posłuszna świętej wierze 
katolickiej, dla której wzrostu podejmowała swoje modlitwy i zakła-
dała klasztory». Słowa te ukazują jej miłość do Kościoła, przenikającą 
zarówno modlitwy, jak i czyny. Pouczenia, które przekazała swoim du-
chowym córkom, aby modliły się i ofiarowywały za Kościół, nie tylko 
ukazują kościelny cel podjętej przez nią reformy, ale także stanowią 
w pewien sposób znak szczególny Karmelu; oznaczają wolę działania 
ze wszystkich sił po to, aby Kościół z dnia na dzień bardziej ukazywał 
się jako Oblubienica bez skazy czy zmarszczki (por. Ef 5, 27). Teresa 
odczuwała męczeństwo podzielonego i sprofanowanego Ciała Chry-
stusa i rozumiała doskonale, że miłość Boga powinna przynaglać do 
wielkodusznej pracy dla Kościoła”277.

Św. Teresa z Avila „wiedziała, że powołaniem jej i obowiązkiem 
jest modlitwa w Kościele i z Kościołem, jest on bowiem wspólnotą 
modlitwy pobudzaną przez Ducha Świętego, by z Jezusem i w Jezusie 
uwielbiała Ojca «w Duchu i prawdzie» (J 4, 23n). Rozważając miste-
rium «cierpiącego» w owym czasie Kościoła, zrozumiała, że zerwanie 
jedności, zdradę wielu chrześcijan i upadek obyczajów – należy uwa-
żać za odrzucenie, zniewagę i profanację miłości; że przyjaźni z Bo-
giem zadany został gwałt najwyższy. Ci, którzy nie przyjmują Kościoła, 
nie żyją z nim, nie idą za jego nauką – odrzucają Chrystusa i Jego mi-
łość”278.

Św. Jan Paweł II, nawiązując do czasów współczesnych, wskazał 
w cytowanym tu Liście na aktualność postawy św. Teresy od Jezusa: 
„Czasy, w których żyjemy, odznaczające się nowym zrozumieniem 

277  Jan Paweł II, List do przełożonego generalnego Karmelitów Bosych, 
14 X 1981, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 2…, dz. cyt., s. 175.
278  Jan Paweł II, List do przełożonego generalnego Karmelitów Bosych, 
14 X 1981, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 2…, dz. cyt., s. 176.
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sensu Kościoła i modlitwy, należy uważać za czas łaski, w którym 
nauka i  doświadczenie Teresy okazują się szczególnie przydatne. 
Wzywa ona bowiem wszystkich, tą mocą, która płynie z  prakty-
ki życiowej, do tego, by miłowali Chrystusa i Jego Mistyczne Ciało 
– Kościół i aby w ten sposób, poddając się działaniu ożywiającego je 
Ducha Świętego, «skosztowali i zobaczyli, jak dobry jest Pan» (Ps 34 
[33], 9)”279. 

Święty Papież „z rodu Polaków” napisał na koniec swego Listu, 
iż „Święta Teresa także dzisiaj żyje i przemawia w Kościele. Z nową 
gorliwością zwracają się umysły ku przykładowi jej życia i nauki”280. 

Kościół zaś w kolekcie liturgii mszalnej zanosi do Boga prośbę, 
„abyśmy się karmili jej duchową nauką i  zapalili się pragnieniem 
prawdziwej świętości”.

W roku 2015, poświęconym życiu konsekrowanemu, Kościół za-
nosił do Boga modlitwę, którą wypowiedział św. Jan Paweł II na za-
mknięcie obchodów czterechsetnej rocznicy śmierci św. Teresy z Avila 
(1 XI 1982)281:

„Tereso od Jezusa! [...]

Żyjesz z Chrystusem w chwale i jesteś obecna w Kościele, podążając 
z nim drogami ludzkimi.

W pismach utrwaliłaś swój głos i swoją duszę. Twój duch pozo-
stał w Twojej rodzinie zakonnej. Pozostawiłaś nam naukę przyjaźni 
z Chrystusem. Jako testament zostawiłaś miłość do Kościoła i służbę 
Jemu. [...]

279  Jan Paweł II, List do przełożonego generalnego Karmelitów Bosych, 
14 X 1981, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 2…, dz. cyt., s. 178.
280  Jan Paweł II, List do przełożonego generalnego Karmelitów Bosych, 
14 X 1981, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 2…, dz. cyt., s. 180.
281  Salamanka. Poniedziałek, 1 listopada 1982. Jan Paweł II, Modlitwa pod-
czas uroczystości zamknięcia obchodów czterechsetnej rocznicy śmierci św. Te-
resy z Avila. Niech wzniesie się ku tronowi Mądrości Bożej dziękczynienie Kościoła 
za Świętą Teresę, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 5, 2. 1982 (czerwiec–gru-
dzień), Pallottinum–Poznań 1996, s. 658–660.
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Twoją ojczyzną jest Hiszpania, lecz cały świat jest dzisiaj Twoim 
domem, w którym mieszkają Twoje córki i  synowie. Jesteś wysłan-
niczką Chrystusa. [...]

Spełniło się, Tereso, Twoje pragnienie służenia Panu bez granic 
czasu i przestrzeni aż do dnia chwalebnego przyjścia Jezusa! Niechaj 
za Twoim pośrednictwem, wzniesie się do Ojca gorące błaganie Pa-
pieża pielgrzyma.

Proszę Cię za Kościół, Matkę naszą: «Niech ustaną te nawałności, 
z którymi wciąż walczyć musi łódź Kościoła Twego».Wstawiaj się za 
nim, aby wzrastało jego dzieło ewangelizacji i jego świętość, wstawiaj 
się za jego pasterzami, teologami i pełniącymi urzędy, za mężczyznami 
i kobietami, którzy poświęcili się Chrystusowi, za wiernymi z rodziny 
Bożej.

Błagam Cię o świat żyjący w pokoju, bez bratobójczych wojen ta-
kich jak te, które raniły Twoje serce.

Odkryj przed wszystkimi chrześcijanami wewnętrzny świat duszy, 
ukryty w nas skarb, jaśniejące mieszkanie Boga. Spraw, aby otaczają-
cy nas świat zachowywał ślad Stwórcy i był otwartą księgą, która nam 
mówi o Bogu.

Przyjmij moje błaganie za dusze nieustannie wychwalające Boga, 
za tych, którzy przejęli wielką godność przyjaciół Boga, za szukają-
cych Boga w ciemnościach, aby objawiło im się światło, którym jest 
Chrystus.

Błogosław tym, którzy szukają porozumienia i harmonii, którzy 
kształtują braterstwo i  solidarność, bowiem «ci, którzy Panu służą, 
muszą wzajemnie się wspierać» i «miłość także rośnie przez wzajemne 
udzielanie się».

Ochraniaj ludzi morza i roli, tych, którzy pracują, i  tych, którzy 
dają zatrudnienie, ochraniaj ludzi starszych, którzy w Tobie znajdują 
wzór mądrości i nieustannej twórczości.

Błogosław rodzinom, młodzieży, dzieciom. Niech znajdą świat po-
koju i  wolności, godny ludzi powołanych do wspólnoty z  Bogiem, 
świat, w którym mogłyby się rozwijać cnoty ludzkie podniesione przez 
Ciebie do chwały chrześcijańskiej świętości: prawda i sprawiedliwość, 



wytrwałość i  poszanowanie człowieka, pogoda i  uprzejmość, przy-
jaźń i wdzięczność.

W Twoje ręce oddaję sprawę biednych, których tak umiłowałaś. 
[...]

Wstawiaj się za chorymi, którzy byli przedmiotem Twej troski aż 
do końca Twych dni.

Pomagaj niepełnosprawnym, zepchniętym na margines społeczeń-
stwa, uciśnionym, aby w nich szanowano i czczono mieszkanie Boże, 
Jego obraz i podobieństwo.

Tereso od Jezusa, [...] Tobie, która jesteś przyjaciółką Boga i ludzi 
i swoimi pismami otwierasz drogę do jedności, powierzam jedność 
wewnątrz Kościoła i rodziny ludzkiej [...].

Spraw, abyśmy wszyscy doszli tam, dokąd Ty doszłaś: do łączności 
z Trójcą Świętą, «w której jest wyobrażenie nasze».

Tereso od Jezusa, wysłuchaj mojej modlitwy! Niech do tronu Mą-
drości Bożej wzniesie się dziękczynienie Kościoła za to, czym byłaś, 
co uczyniłaś i  co jeszcze uczynisz w  Ludzie Bożym, który Cię czci 
jako Doktora i Nauczycielkę duchową. Pragnę to uczynić Twymi wła-
snymi słowami uwielbienia, błogosławieństwa: «Niech On na zawsze 
będzie chwalony i uwielbiany. Amen».

*
 Wszechmogący Boże, w czasach 
 Starego Przymierza na górze Karmel
 przyjmowałeś modlitwy proroków, 
 a w Nowym Przymierzu
 wybrałeś te górę na miejsce czci 
 Najświętszej Maryi Panny,
 spraw przez Jej wstawiennictwo, 
 abyśmy doszli do Twojego Syna.
 Który z Tobą żyje i króluje 
 w jedności Ducha Świętego,
 Bóg, przez wszystkie wieki wieków282. 

282  MRP, dz. cyt., s. 137’.
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Boże, Ty przez swojego Ducha 
natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa,
aby wskazała Kościołowi drogę wiodącą 
do doskonałości,
spraw, abyśmy się karmili jej duchową nauką
i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków283.

* *
 Boże, Ty obdarzyłeś 
 świętego Jana od Krzyża, prezbitera,
 niezwykłą miłością krzyża i zupełnego 
 wyrzeczenia się siebie, spraw, abyśmy 
 wytrwale idąc za jego przykładem,
 osiągnęli wieczną chwałę.
 Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
 Twojego Syna,
 który z Tobą żyje i króluje 
 w jedności Ducha Świętego,
 Bóg, przez wszystkie wieki wieków284. 

283  MRP, dz. cyt., s. 236’. 
284  MRP, dz. cyt., s. 289’.



TOWARZYSTWO  
SALEZJAŃSKIE. 

Wspomnienie  
św. Jana Bosko († 1888) 

Pielgrzym XXI wieku udający się do ziemskiej Ojczyzny Jezusa 
włącza się w długi szereg ludzi, którzy w ciągu dwóch tysięcy lat po-
szukiwali śladów Boga na tamtej ziemi, słusznie nazywanej Świętą, 
„wypatrując ich niejako na kamieniach, na górach i  wodach, które 
tworzyły scenerię ziemskiego życia Syna Bożego”285. 

Nawiedzający Ziemię Świętą chrześcijanie mogą cieszyć się w wie-
rze pobytem w miejscach, które upamiętniają życie i działalność na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. Dla katolików jest to dzisiaj możliwe 
dzięki wielkiej trosce duchowej i materialnej przede wszystkim fran-
ciszkanów, strzegących miejsc, „z których wyrastają nasze duchowe 
korzenie”286. Swój udział w  pracy Kościoła katolickiego na terenie 
ziemskiej Ojczyzny Jezusa, mają także, choć w mniejszym zakresie, 
karmelici i  benedyktyni oraz, zwłaszcza w  dziedzinie szkolnictwa 
i wychowania, salezjanie, których Ojcem duchowym i Założycielem 
jest św. Jan Bosko.

Salezjanie prowadzą w  Ziemi Świętej szkoły w  Betlejem, Naza-
recie i  Jerozolimie (seminarium duchowne). Dlatego, dla uczcze-
nia założyciela salezjanów, można sprawować – w wybranym przez 

285  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 4.
286  Por. Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 4.
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przewodników miejscu –  Eucharystię według formularza mszalne-
go z dnia 31 stycznia, kiedy to przypada w kalendarzu liturgicznym 
po Soborze Watykańskim II wspomnienie obowiązkowe św. Jana 
Bosko, prezbitera287. Kościół, w  tytule formularza, nazywa św. Jana 
Bosko „prezbiterem” (w poprzednim mszale określano go słowem: 
„wyznawca”, czyli nie „męczennik”), a w kolekcie: „ojcem i nauczy-
cielem młodzieży”. Święty z Turynu był tym [co przypominała ora-
cja Mszału trydenckiego (1570)], który z woli Boga, „przy pomocy 
Maryi Panny, założył w Kościele nowe zgromadzenia”: Towarzystwo 
św. Franciszka Salezego (salezjanie) i  Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki (salezjanki). Hymn z Godziny czytań księgi Liturgii  
godzin (brewiarza) podkreśla tę prawdę życia księdza Jana Bosko, gdy 
stwierdza: „Ufając, Janie, przeciw nadziei, | Szedłeś śladami Twojego 
Mistrza, | I w Jego Matce pełnej litości | Siłę znalazłeś i wspomożenie. 
| Prosiłeś Boga: «Oddal ode mnie | Wszystko, co moje, lecz daj mi du-
sze, | Bym młode serca przywiódł do Ciebie, | Ojcze najlepszy i celu 
życia»”288. Tenże hymn brewiarzowy, w kolejnej strofie, zwracając się 
wprost do Świętego z Turynu, opisuje sposób jego działalności, któ-
ry polegał na tym, że: „Zaniosłeś wiarę, światło i pokój | Tam, gdzie 
samotność rodziła nędzę; | Pragnąłeś wszystkim stać się dla wszyst-
kich, | Aby poznali nowinę łaski”289. Kolekta mszalna określa, że taki 
dynamizm działania ks. Bosko, staranie się o zbawienie bliźnich i słu-
żenie Bogu samemu, płynęło z miłości Boga i pragnienia prawdziwe-
go dobra młodzieży. Oracja poprzedniego mszału tę postawę życiową 
ks. Bosko określała słowami: „pałał ogniem miłości”, którym zdoby-
wał „dusze i służył Bogu samemu”290. Uzasadnieniem takiej postawy, 
w świetle antyfony na wejście Mszału trydenckiego, było to, iż Bóg 
obdarzył go mądrością i bardzo wielką roztropnością; dał mu „serce 
szerokie jak piaszczyste wybrzeże morskie”291. W  drugim czytaniu 

287  MRP, dz. cyt., s. 18’n.
288  Liturgia godzin, t. 3…, dz. cyt., s. 1082.
289  Liturgia godzin, t. 3…, dz. cyt., s. 1082
290  Zob. Mszał rzymski łacińsko-polski…, dz. cyt., s. 48* – Die 31 ianuarii. 
S. Ioannis Bosco confessoris. Oratio.
291  Mszał rzymski łacińsko-polski…, dz. cyt., s. 48* – Antiphona ad Introitum.
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Godziny czytań Liturgii godzin, wziętym z listów św. Jana Bosko292, 
Założyciel salezjanów wyznał, że dla prawdziwego dobra swoich wy-
chowanków i przygotowania ich do wypełnienia obowiązków, pra-
cował „zawsze z miłością”, dla nich uczył się, sprawował posługę ka-
płańską; czynił to nie tylko on, „ale i całe zgromadzenie salezjańskie”. 
Swoim synom i córkom duchowym zalecał „miłość świętego Pawła”, 
którą Apostoł okazywał nowo nawróconym, która jednakże „często 
prowadziła go do łez i wytrwałej modlitwy, kiedy widział, że tak mało 
są pojętni i nie odpowiadają należycie na jego miłość”. Powołując się 
na sposób postępowania Chrystusa Pana z Apostołami, który „zno-
sił ich niewiedzę, brak wykształcenia, a nawet brak wiary”, ks. Bosko 
uczył bycia cichym i pokornego serca, bo tak czynił Jezus, który „do 
grzeszników odnosił się z życzliwością i serdeczną dobrocią, tak że 
u niektórych rodziło to zdumienie, u innych zgorszenie, u wielu zaś 
nadzieję uzyskania miłosierdzia Bożego”.

Liturgia słowa w formularzu mszalnym o św. Janie Bosko, w czy-
taniu z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 4, 4–9) oraz w Ewange-
lii według św. Mateusza (Mt 18, 1–5) podsuwa do rozważenia tematy 
bliskie powołaniu św. Jana Bosko i jego duchowych synów.

Kiedy w liturgiczne święto św. Jana Bosko (31 stycznia 1982 roku), 
Ojciec Święty Jan Paweł II wygłaszał homilię w rzymskiej parafii 
imienia wielkiego Apostoła młodzieży, mówił m.in.293: „Pierwsze 
czytanie, wzięte z  Księgi Syracydesa, stwierdza przede wszystkim 
doniosłość więzi z Bogiem, aby osiągnąć tę mądrość ludzką i boską, 
która stanowi szczyt życia chrześcijańskiego: «Cała mądrość od Boga 
pochodzi ... Jeżeli żądasz mądrości, chowaj przykazania, a Pan cię nią 
obdarzy» (Syr 1, 1. 26) Don Bosko był przekonany, że bez głębokiego 
życia wiary, nic ważnego nie można osiągnąć w stosowaniu zawsze 
aktualnego «systemu prewencyjnego (zapobiegawczego)». «Uważam 
– pisał on – że bez religii nic dobrego nie można uczynić wśród mło-

292  Por. Liturgia godzin, t. 3…, dz. cyt., s. 1082n.
293  Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w parafii św. Jana Bosco. Zadania 
wychowawcze, charyzmat salezjański znajduje się w centrum duszpasterstwa para-
fialnego. Niedziela, 31 stycznia 1982, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 5, 1…, 
dz. cyt., s. 131.
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dzieży... siła, jaką posiadamy, jest siłą moralną... przemawiamy zasad-
niczo do serca młodzieży, a nasze słowo jest Słowem Bożym». Prócz 
tego, Księga Syracydesa wzywa nas dzisiaj do wielkiej ufności wobec 
Pana, także w chwili walki i trudności. «Synu, jeżeli masz zamiar słu-
żyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie... Bądź Mu wier-
ny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj» (Syr 2, 1. 6). 
Wezwanie do ufności wobec Opatrzności i  Miłości Pana okazu-
je się nieustanne i stałe w pedagogicznym orędziu Don Bosko: «Nie 
ma róży bez kolców... w radościach i w utrapieniach niech się dzieje 
wola Boga, który nie opuści nas nigdy, nawet wtedy, gdy wokół nas 
będzie szalała najgwałtowniejsza burza. Odwagi zatem, odwagi za-
wsze, nie ustawajmy nigdy w czynieniu dobrze». I jeszcze: «Nie po-
wątpiewajmy w niczym; ja doświadczyłem, że im bardziej brak opar-
cia ludzkiego, tym bardziej Bóg daje swoje... Wśród najtrudniejszych 
doświadczeń potrzeba nam wiary w Boga... Jeżeli Dzieło jest Twoje, 
o Panie, to je podtrzymasz; jeżeli Dzieło jest moje, jestem zadowolo-
ny, że upada».

W tym, co usłyszeliśmy z Listu św. Pawła do Filipian, można zna-
leźć zwięzłą syntezę programu dobrego wychowawcy: «Bracia, miej-
cie na uwadze wszystko, co jest prawdziwe, co godne czci i sprawie-
dliwe, co czyste, miłe i szlachetne, wszystko, co jest cnotą i zasługuje 
na pochwałę. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co 
usłyszeliście i  zobaczyliście we mnie. A  Bóg pokoju niech będzie 
z wami» (Flp 4, 8–9). Św. Jan Bosko «był godnym podziwu przedsta-
wicielem i wykonawcą tej niezastąpionej tradycji wychowawczej, któ-
ra czerpie inspirację ze Słowa Bożego. Aby osiągnąć dojrzałość du-
chową, człowiek jest wezwany do czerpania z bogactw tej Mądrości 
odwiecznej, przy pomocy której Królestwo Boże jest zaszczepione już 
w duszy dziecka. […] To dzieło Mądrości i Łaski rodzi radość, rodzi 
pokój»294.

294  Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w parafii św. Jana Bosco. Zadania 
wychowawcze, charyzmat salezjański znajduje się w centrum duszpasterstwa para-
fialnego. Niedziela, 31 stycznia 1982, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 5, 1…, 
dz. cyt., s. 132.
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Chrystus Pan w Ewangelii przewidzianej we wspomnienie św. Jana 
Bosko w szczególny i wyjątkowy sposób powiązał tajemnicę króle-
stwa niebieskiego z postacią dziecka. Na zapytanie swoich uczniów: 
«Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim», Jezus przy-
wołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie 
do królestwa niebieskiego» (Mt 18, 2–3). Św. Jan Bosko był w histo-
rii Kościoła wśród tych, którzy najlepiej rozumieją słowa Chrystu-
sa o królestwie niebieskim, wyrażone przez przykład dziecka. Był on 
jednym z najlepszych znawców jego duszy i jednym z największych 
wychowawców młodzieży. Święty rozumiał, że w każdej młodej isto-
cie ludzkiej, w chłopcu, w dziewczynie, królestwo Boże jest przedsta-
wione w sposób szczególny jako zadanie dla człowieka. [...] Pan Jezus 
mówi: «Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyj-
muje» (Mt 18, 5). Sam Jezus jest nam dany, i  jest wyznaczony jako 
zadanie w duszy dziecka, ponieważ za pośrednictwem Jezusa, i tylko 
Jego mocą, królestwo Boże się rozpoczyna w człowieku i się rozwija. 
Jan Bosko rozumiał tę prawdę w sposób nadzwyczajny, tak jak może 
ją rozumieć tylko święty. W niej znalazł zasadniczy charyzmat swo-
jego kapłańskiego życia, własne szczególne powołanie. Z  niej czer-
pał żywotne bogactwa, wprost niepojęte. Miłował królestwo Boże 
obecne w duszy dziecka i ta miłość ewangeliczna nie tylko uczyniła 
z tego prostego kapłana genialnego wychowawcę, lecz także mądre-
go nauczyciela wychowawców. W ten sposób stał się twórcą licznych 
nowoczesnych ośrodków dla młodzieży i wspaniałym założycielem 
zgromadzenia, które pielęgnuje jego duchowość i  jego charyzmat, 
przekazując je z pokolenia na pokolenie”295.

295  Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w parafii św. Jana Bosco. Zadania 
wychowawcze, charyzmat salezjański znajduje się w centrum duszpasterstwa para-
fialnego. Niedziela, 31 stycznia 1982, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 5, 1…, 
dz. cyt., s. 129n. 
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 Św. Jan Paweł II podczas odwiedzin Papieskiego Uniwersytetu Sa-
lezjańskiego w Rzymie296, na spotkaniu ze wspólnotą uniwersytecką, 
nazwał św. Jana Bosko założycielem tegoż uniwersytetu i powiedział, 
że od „tego znakomitego wzoru świętości i mądrości chrześcijańskiej 
wasz Instytut czerpie szczególny impuls i pokarm duchowy dla swojej 
misji na polu studiów i dla swojej praktycznej organizacji. Ogół ini-
cjatyw i przedsięwzięć apostolskich, wyrosłych ze szczególnego cha-
ryzmatu Świętego i  nazwanych «Dziełami Don Bosko», jest darem 
Ducha Świętego dla Kościoła. One zatem, ażeby naprawdę dochować 
wierności sobie samym, winny żyć i działać z głęboką świadomością 
kościelną, dążąc do spotkania z  Kościołem, z  człowiekiem dzisiej-
szym, a szczególnie z młodzieżą, stając się dla nich drogą do Chry-
stusa i do Ojca”297.

*
Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko 
na ojca i nauczyciela młodzieży,
spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością,
starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków298.

296  Jan Paweł II, Przemówienie na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim 
w Rzymie (31 stycznia 1981), Poznać Boga w człowieku i poznać człowieka w Bogu, 
w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 1. 1981 (styczeń–czerwiec), Pallotti-
num–Poznań 1989, s. 99–103.
297  Jan Paweł II, Przemówienie na Papieskim Uniwersytecie Salezjań-
skim w Rzymie (31 stycznia 1981), Poznać Boga w człowieku i poznać człowieka 
w Bogu, w: Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, t. 4, 1…, dz. cyt., s. 99n.
298  MRP, 31 stycznia. Św. Jana Bosko, prezbitera. Kolekta…, dz. cyt., s. 19’.
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JAN PAWEŁ II

HOMILIA NA PLACU ŻŁÓBKA 
BETLEJEM, 22 marca 2000  

„Żłóbek i krzyż mówią  
o miłości Boga”299 

W środę 22 marca (2000 roku) rano Jan Paweł II odprawił Mszę św. 
na Manger Square (placu Żłóbka) przed bazyliką Narodzenia w Betle-
jem. Wśród licznie zgromadzonych wiernych był również przewodni-
czący Samorządu Palestyńskiego Jasir Arafat. W homilii Ojciec Święty 
przypomniał, że chciał rozpocząć swój pontyfikat w Grocie Narodze-
nia w Ziemi Świętej, ale w 1978 roku nie było to możliwe. Dopiero 
w  Roku Wielkiego Jubileuszu mógł przybyć do Betlejem, które jest 
„sercem jego jubileuszowej pielgrzymki”.

„«Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany [...]. Nazwano 
Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, [...] Książę Pokoju» 
(Iz 9, 5).

Dziękuję za przybycie panu Przewodniczącemu i przedstawicielom 
władz cywilnych.

Wielce Błogosławiony Patriarcho, Bracia Kardynałowie, Bracia Bi-
skupi i Kapłani, drodzy Bracia i Siostry!

299  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 21 (2000), nr 5 (223), s. 22n.
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1. Słowa proroka Izajasza ogłaszają przyjście Zbawiciela na świat. Ta 
wielka obietnica spełniła się tu, w Betlejem. Od dwóch tysięcy lat ko-
lejne pokolenia chrześcijan wypowiadają nazwę Betlejem z głębokim 
wzruszeniem i radosną wdzięcznością. Podobnie jak pasterze i mę-
drcy, tak i my przybyliśmy, aby znaleźć Dziecię «owinięte w pieluszki 
i leżące w żłobie» (Łk 2, 12). Jak tylu pielgrzymów przed nami, klękamy 
w zachwyceniu i adorujemy niewysłowioną tajemnicę, która tutaj się 
dokonała.

Obchodząc pierwsze święta Bożego Narodzenia po podjęciu prze-
ze mnie posługi Następcy Apostoła Piotra, wspomniałem publicznie 
o moim wielkim pragnieniu, aby uroczyście rozpocząć mój pontyfi-
kat w Betlejem, w Grocie Narodzenia (por. homilia podczas Pasterki, 
24 grudnia 1978 roku). Nie było to możliwe wówczas ani przez cały 
okres aż do tej pory. Czyż jednak dzisiaj mógłbym nie wielbić Boga 
wszelkiego miłosierdzia, którego drogi są niepojęte, a miłość jest nie-
skończona, za to że w roku Wielkiego Jubileuszu przyprowadził mnie 
na miejsce narodzin Zbawiciela? Betlejem jest sercem mojej jubile-
uszowej pielgrzymki. Drogi, którymi szedłem, przywiodły mnie do 
tego miejsca i do tajemnicy Narodzin, którą ono ogłasza. 

Dziękuję Patriarsze Michelowi Sabbahowi za uprzejme słowa po-
witania i serdecznie pozdrawiam wszystkich członków Zgromadze-
nia Katolickich Ordynariuszów Ziemi Świętej. W tym miejscu, które 
było świadkiem narodzin Syna Bożego w ciele, znamienna jest obec-
ność wielu spośród katolickich Wspólnot wschodnich, współtworzą-
cych bogatą mozaikę naszego katolicyzmu. Z miłością w Panu witam 
też przedstawicieli prawosławnych Kościołów i wszystkich Wspólnot 
kościelnych, obecnych w Ziemi Świętej.

Jestem wdzięczny oficjalnym reprezentantom Samorządu Palestyń-
skiego, którzy uczestniczą w naszej liturgii i łączą się z nami w modli-
twie o pomyślność narodu palestyńskiego. 

2. «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie 
udziałem całego narodu: dziś w  mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan» (Łk 2, 10–11). 
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Radość zwiastowania przez anioła nie jest tylko wspomnieniem 
z  przeszłości. Jest radością dnia dzisiejszego –  wiecznego «dzisiaj» 
Bożego zbawienia, które obejmuje wszystkie czasy, przeszłość, teraź-
niejszość i przyszłość. Na progu trzeciego tysiąclecia jesteśmy wezwa-
ni, aby wyraźniej uświadomić sobie, że czas ma sens dlatego, iż tutaj 
wieczność weszła w dzieje i pozostaje z nami na zawsze. Słowa Bedy 
Czcigodnego jasno ujmują tę myśl: «Także dzisiaj i każdego dnia aż 
do końca czasów Chrystus będzie się wciąż na nowo poczynał w Na-
zarecie i rodził w Betlejem» (In Ev. S. Lucae, 2: PL 92, 330). Ponie-
waż w Betlejem zawsze jest Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan 
każdy dzień jest Bożym Narodzeniem. Każdego dnia zostajemy we-
zwani, aby nieść światu orędzie Betlejem – ogłaszać «radość wielką»: 
Odwieczne Słowo, «Bóg z Boga i Światłość ze Światłości», stało się 
ciałem i zamieszkało między nami (por. J 1, 14).

Nowo narodzone Dziecię, bezbronne i całkowicie zależne od opieki 
Maryi i Józefa, zawierzone ich miłości, jest całym bogactwem świata. 
Ono jest dla nas wszystkim!

W tym Dziecięciu – Synu, który został nam dany – znajdujemy 
wytchnienie dla naszych dusz i prawdziwy chleb, który nigdy się nie 
kończy – Chleb eucharystyczny, zapowiedziany już przez samą nazwę 
tego miasta Beth-lehem, «dom chleba». Bóg jest ukryty w Dziecku; 
Bóstwo jest ukryte w  Chlebie Życia. Adoro te devote latens Deitas! 
Quae sub his figuris vere latitas! 

3. Wielka tajemnica Bożego samouniżenia, dzieło odkupienia roz-
poczynające się w słabości – ta prawda nie jest łatwa. Zbawiciel na-
rodził się w nocy – ciemności, w ciszy i ubóstwie betlejemskiej gro-
ty. «Naród kroczący w  ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad 
mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło» – ogłasza prorok Iza-
jasz (Iż 9, 1). To miejsce zaznało «jarzma» i «pręta ciemięzcy». Ileż 
razy krzyk niewinnych rozlegał się na tych ulicach? Nawet wielka 
świątynia zbudowana nas miejscu narodzin Zbawiciela wznosi się ni-
czym forteca nękana przez dziejowe burze. Żłóbek Jezusa leży zawsze 
w cieniu krzyża. Milczenie i mrok betlejemskich narodzin zlewają się 
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w jedno z mrokiem i cierpieniem śmierci na Kalwarii. Żłóbek i krzyż 
należą do tej samej tajemnicy odkupieńczej miłości; ciało, które Ma-
ryja złożyła w żłobie, jest tym samym ciałem, które zostało złożone 
w ofierze na krzyżu. 

4. Gdzie zatem rozciąga się panowanie «Przedziwnego Doradcy, 
Boga Mocnego i  Księcia Pokoju», o  którym mówi prorok Izajasz? 
Jaką władzę ma na myśli Jezus, kiedy mówi: «Dana Mi jest wszelka 
władza w niebie i na ziemi» (Mt 28, 18)? Królestwo Chrystusa «nie 
jest z tego świata» (J 18, 36). Jego królestwo nie uczestniczy w grze 
przemocy, bogactwa i  podbojów, która zdaje się kształtować nasze 
ludzkie dzieje. Jest raczej mocą, która zwycięża Złego, ostatecznym 
zwycięstwem nad grzechem i śmiercią. Jest mocą leczącą rany, które 
oszpecają obraz Stwórcy w  Jego stworzeniach. Chrystus jest mocą, 
która przemienia naszą słabą naturę i  przez łaskę Ducha Świętego 
daje nam zdolność zachowywania pokoju między nami oraz komu-
nii z samym Bogiem. «Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało 
moc, aby się stali dziećmi Bożymi» (J 1, 12). Takie jest orędzie Betle-
jem – dzisiaj i na zawsze. To jest wspaniały dar, jaki Książę Pokoju 
przyniósł światu dwa tysiące lat temu.

5. W duchu tego pokoju pozdrawiam cały naród palestyński, z peł-
ną świadomością, że przeżywa on szczególnie ważny okres swoich 
dziejów. Modlę się, aby zakończony niedawno Synod duszpasterski, 
w  którym uczestniczyły wszystkie Kościoły katolickie, dodał wam 
odwagi i  umocnił wasze więzy jedności i  pokoju. Dzięki temu bę-
dziecie mogli jeszcze skuteczniej dawać świadectwo wiary, budu-
jąc Kościół i służąc wspólnemu dobru. Przekazuję święty pocałunek 
chrześcijanom z innych Kościołów i Wspólnot kościelnych. Pozdra-
wiam muzułmańską wspólnotę Betlejem i modlę się o nadejście no-
wej ery porozumienia i  współpracy między wszystkimi narodami 
Ziemi Świętej. 

Dzisiaj sięgamy wzrokiem wstecz, ku wydarzeniu sprzed dwóch ty-
sięcy lat, ale duchem ogarniamy wszystkie czasy. Nasze zgromadzenie 
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odbywa się w jednym miejscu, ale obejmuje całą ziemię. Uroczyście 
wspominamy narodziny jednego Dziecięcia, ale pamiętamy o wszyst-
kich ludziach na całym świecie. Dzisiaj z Manger Square wołamy do 
wszystkich ludzi, w każdym czasie i miejscu: «Pokój z wami! Nie lę-
kajcie się!» Te słowa rozbrzmiewają na kartach Pisma Świętego. Są to 
Boże słowa, wypowiedziane przez samego Jezusa po zmartwychwsta-
niu: «Nie bójcie się!» (Mt 28, 10) Te słowa dzisiaj Kościół kieruje do 
was. Nie bójcie się zachowywać chrześcijańskiej obecności i dziedzictwa 
w miejscu, gdzie narodził się Zbawiciel.

W betlejemskiej grocie «ukazała się [...] łaska Boga» (Tt 2, 11) 
–  jak mówi św. Paweł w  dzisiejszym drugim czytaniu. W  Dziecię-
ciu, które się rodzi, świat otrzymuje «miłosierdzie przyobiecane na-
szym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki» (por. 
Łk 1, 54n). Zachwyceni blaskiem tajemnicy Odwiecznego Słowa, któ-
re stało się ciałem, odrzucamy wszelki lęk i stajemy się niczym anio-
łowie wielbiący Boga, który udziela światu tak wielkich darów. Wraz 
z niebiańskim chórem «śpiewamy Panu pieśń nową» (por. Ps 96 [95], 
1): «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego 
upodobania» (Łk 2, 14).

O Dziecię z Betlejem, Synu Maryi i Synu Boży, Panie wszechcza-
sów i Książę Pokoju, «ten sam wczoraj i dziś, także na wieki» (por. 
Hbr 13, 8): gdy wkraczamy w nowe tysiąclecie, ulecz nasze rany, umoc-
nij nas w drodze, otwórz nasze serca i umysły na «serdeczną litość 
Boga naszego, przez którą z wysoka Wschodzące Słońce nas nawie-
dza» (por. Łk 1, 78). 

Amen”. 



JAN PAWEŁ II

HOMILIA W WIECZERNIKU 
JEROZOLIMA, 23 marca 2000 

„Największe bogactwo  
Kościoła”300 

Jan Paweł II, rozpoczynając Mszę św. w Wieczerniku, zwrócił się 
do zgromadzonych wiernych z następującymi słowami:

„«Desiderio desideravi...»
Gorąco pragnąłem nawiedzić jako pielgrzym to święte miejsce, 

aby sprawować tu Eucharystię. Tutaj, gdzie Pan Jezus tej nocy, gdy do-
browolnie wydał się na mękę, ustanowił kapłaństwo służebne i pozo-
stawił nam w swoim Ciele i Krwi pamiątkę swej chwalebnej śmierci.

Tutaj podczas wieczerzy, umiłowawszy swoich, którzy byli na 
świecie, do końca ich umiłował, a przez umywanie nóg pozostawił 
nam wzór służby i  miłości. W  tym świętym miejscu ogłosił nowe 
przykazanie miłości i obiecał darować nam Ducha Świętego. 

Zmartwychwstały przekroczył próg tej świętej izby w dniu Paschy 
i ukazał się swoim uczniom, zwiastując pokój i radość. To jest «sala 
na górze», gdzie Maryja, Matka Jezusa, uczniowie i  kobiety trwali 

300  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 21 (2000), nr 5 (223), s. 25n.
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jednomyślnie na modlitwie, oczekując daru z wysoka. To jest miejsce 
wylania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy.

Oto dlaczego pragnąłem powrócić jako Następca Piotra do źródeł 
Kościoła, do miejsca Ostatniej Wieczerzy i pierwszej Eucharystii, gdzie 
zmartwychwstały Chrystus stanął pośrodku apostołów i udzielił im 
Ducha Świętego.

Z takimi myślami oddaję chwałę Ojcu, który obdarza mnie łaską 
sprawowania pamiątki Pańskiej w tym świętym miejscu, w Roku Ju-
bileuszowym, roku głęboko eucharystycznym, z sercem przepełnionym 
tymi samymi uczuciami, jakie Jezus Chrystus wyraził w swojej arcyka-
płańskiej modlitwie o jedność i świętość Kościoła.

Zapraszam wszystkich, aby z pokorą i czystością serca zjednoczyli 
się ze mną w sprawowaniu świętych tajemnic”. 

„Rok Wielkiego Jubileuszu – powiedział w homilii Papież – jest dla 
kapłanów szczególną sposobnością, aby lepiej pojęli wartość tajem-
nicy, którą sprawują na ołtarzu”. Na zakończenie liturgii w Wieczer-
niku Ojciec Święty Jan Paweł II podpisał List do kapłanów na Wielki 
Czwartek. 

„1. «To jest Ciało moje».
Zgromadzeni w Wieczerniku wysłuchaliśmy ewangelicznego opi-

su Ostatniej Wieczerzy. Usłyszeliśmy słowa, które pochodzą z samej 
głębi tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Jezus bierze chleb, błogosła-
wi go i  łamie, a potem daje swoim uczniom, mówiąc: «To jest Cia-
ło moje». Przymierze Boga z Jego Ludem osiągnie niebawem punkt 
kulminacyjny w  ofierze Jego Syna, odwiecznego Słowa, które stało 
się ciałem. Wypełnią się starożytne proroctwa: «Ofiary ani daru nie 
chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; [...]. Oto idę [...], abym spełniał wolę 
Twoją, Boże» (Hbr 10, 5. 7). Przez wcielenie Syn Boży współistot-
ny Ojcu stał się Człowiekiem i przyjął ciało z Maryi Panny. A teraz, 
w noc przed śmiercią, mówi do swoich uczniów: «To jest Ciało moje, 
które za was będzie wydane». Z głębokim wzruszeniem słuchamy raz 
jeszcze tych słów, wypowiedzianych tutaj, w Wieczerniku, dwa tysią-
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ce lat temu. Od tamtego czasu wciąż są one wypowiadane, z pokole-
nia na pokolenie, przez ludzi, którzy mają udział w Chrystusowym 
kapłaństwie poprzez sakrament święceń. W ten sposób sam Chrystus 
wypowiada te słowa wciąż na nowo ustami swoich kapłanów w każ-
dym zakątku świata.

2. «To jest Krew moja, nowego i wiecznego przymierza, która za 
was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie 
na moją pamiątkę».

Kościół codziennie wypowiada te słowa, sprawując Eucharystię, 
posłuszny poleceniu Chrystusa. Słowa, które pochodzą z samej głębi 
tajemnicy odkupienia. Podczas uczty paschalnej w Wieczerniku Je-
zus wziął w swoje ręce kielich napełniony winem, błogosławił i podał 
uczniom swoim. Było to częścią starotestamentowego obrzędu Pas-
chy. Ale Chrystus, Kapłan nowego i wiecznego Przymierza, w  tych 
słowach zapowiedział zbawczą tajemnicę swojej męki i śmierci. Pod 
postacią chleba i wina ustanowił sakramentalne znaki ofiary swego 
Ciała i Krwi.

«Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i  zmartwychwstanie swo-
je. Ty jesteś Zbawicielem świata». Podczas każdej Mszy św. głosimy 
«tajemnicę wiary», która przez dwa tysiąclecia była pokarmem i opar-
ciem dla Kościoła, pielgrzymującego pośród utrapień świata i pociech 
Bożych, głoszącego krzyż i śmierć Pana, aż przyjdzie301. W pewnym 
sensie Piotr i  apostołowie, w  osobach swoich następców, powra-
cają dziś do Wieczernika, aby wyznać niezmienną wiarę Kościoła: 
«Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci». 

3. Pierwsze czytanie dzisiejszej liturgii przypomina nam bowiem, 
jak wyglądało życie pierwszej gminy chrześcijańskiej. Uczniowie 
«trwali [...] w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba 
i w modlitwach» (Dz 2, 42). 

301  Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium…, dz. cyt., nr, 8.
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Fractio panis. Eucharystia jest zarówno ucztą wspólnoty, zbudo-
wanej na nowym i wiecznym Przymierzu, jak i ofiarą, która uobec-
nia zbawczą moc krzyża. Od samego początku też tajemnica eucha-
rystyczna była związana z  nauczaniem i  wspólnotą apostołów oraz 
z głoszeniem słowa Bożego, wypowiedzianego najpierw przez proro-
ków, a teraz – raz na zawsze – w Jezusie Chrystusie (por. Hbr 1, 1–2). 
Gdziekolwiek wypowiadane są słowa: «To jest Ciało moje» oraz we-
zwanie Ducha Świętego, Kościół umacnia się w wierze apostołów oraz 
w jedności, której źródłem i więzią jest Duch Święty.

4. Św. Paweł, Apostoł Narodów, uświadamiał sobie wyraźnie, że 
Eucharystia jako nasze uczestnictwo w Ciele i Krwi Chrystusa jest 
także tajemnicą duchowej komunii w Kościele. «My, liczni, tworzy-
my jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba» 
(1 Kor 10, 17). W Eucharystii Chrystus Dobry Pasterz, który oddał 
życie za owce, pozostaje obecny w Kościele. Czym jest Eucharystia, 
jeśli nie sakramentalną obecnością Chrystusa we wszystkich, którzy 
mają udział w  jednym chlebie i  jednym kielichu? Ta obecność jest 
największym bogactwem Kościoła.

Przez Eucharystię Chrystus buduje Kościół. Ręce, które łamały 
chleb dla uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, miały zostać rozpię-
te na krzyżu, aby Chrystus mógł przyciągnąć wszystkich do siebie 
w  wiecznym Królestwie swego Ojca. Przez sprawowanie Euchary-
stii nieustannie przyciąga On do siebie ludzi, aby byli prawdziwymi 
członkami Jego Ciała.

5. «Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci». 
To jest «tajemnica wiary», którą ogłaszamy podczas każdej liturgii 

eucharystycznej. Jezus Chrystus, Kapłan nowego i wiecznego Przy-
mierza, odkupił świat swoją Krwią. Wskrzeszony z martwych, odszedł, 
aby przygotować nam miejsce w domu Ojca. W Duchu, który uczynił 
nas umiłowanymi dziećmi Bożymi, w jedności Ciała Chrystusa ocze-
kujemy Jego powrotu z radosną nadzieją.
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Rok Wielkiego Jubileuszu jest dla kapłanów szczególną sposob-
nością, aby lepiej pojęli wartość tajemnicy, którą sprawują na ołta-
rzu. Dlatego pragnę podpisać tegoroczny list do kapłanów na Wiel-
ki Czwartek tutaj w Wieczerniku, gdzie ustanowione zostało jedyne 
kapłaństwo Jezusa Chrystusa, w którym my wszyscy mamy udział. 

Sprawując tę Eucharystię w jerozolimskim Wieczerniku, jesteśmy 
zjednoczeni z Kościołem w każdym czasie i miejscu. Zjednoczeni z Gło-
wą, trwamy w komunii z Piotrem i apostołami oraz ich następcami 
w każdej epoce. W jedności z Maryją, świętymi i męczennikami oraz 
wszystkimi ochrzczonymi, którzy żyli i żyją w łasce Ducha Świętego, 
wołamy: Marana tha! «Przyjdź, Panie Jezu!» (Ap 22, 20). Doprowadź 
nas i wszystkich swoich wybranych do pełni łaski w Twoim wieku-
istym Królestwie. Amen”. 



JAN PAWEŁ II

HOMILIA DLA MŁODYCH  
NA GÓRZE  

BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
KORAZIM, 24 marca 2000  
„Uwierzyć wszystkiemu,  

co mówi Jezus”302 

W piątek 24 marca 2000 roku przed południem Jan Paweł II przy-
był do Korazim, gdzie na Górze Błogosławieństw odprawił Mszę św. 
dla około 100 tysięcy młodych przybyłych z wielu krajów świata. Te-
matem homilii papieskiej było osiem błogosławieństw, które w tym 
miejscu wypowiedział Jezus. „Zaufać Jezusowi –  stwierdził Ojciec 
Święty – znaczy uwierzyć wszystkiemu, co On mówi, choćby wyda-
wało się to bardzo dziwne, i odrzucić namowy zła, choćby wydawały 
się rozsądne i pociągające”.

„«Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!» (1 Kor 1, 26).
1. Dzisiaj te słowa św. Pawła są skierowane do nas wszystkich, 

którzy przybyliśmy tutaj, na Górę Błogosławieństw. Siedzimy na tym 
wzgórzu jako pierwsi uczniowie i słuchamy Jezusa. W ciszy słyszymy 
jego głos, łagodny i naglący – łagodny jak ta kraina i naglący jak we-
zwanie do wyboru między życiem a śmiercią.

302  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 21 (2000), nr 5 (223), s. 29–31.
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Ileż pokoleń przed nami słuchało z głębokim wzruszeniem Kaza-
nia na górze! 

Ileż pokoleń młodych ludzi gromadziło się w minionych stule-
ciach wokół Jezusa, aby usłyszeć słowa życia wiecznego, tak jak wy 
gromadzicie się dzisiaj!

Jak wiele młodych serc poruszyła moc Jego osobowości i zniewa-
lająca prawda Jego nauki! To wspaniale, że jesteście tutaj!

Dziękuję arcybiskupowi Boutrosowi Mouallemowi za miłe po-
witanie. Proszę go, by przekazał moje pozdrowienie i  zapewnienie 
o modlitwie całej wspólnocie melchickiej, której jest pasterzem. Bra-
terskim pozdrowieniem ogarniam licznych kardynałów, Patriarchę 
Sabbaha, wielu obecnych tu biskupów i wszystkich kapłanów. Witam 
członków wspólnoty łacińskiej, w  tym także wiernych mówiących 
po hebrajsku, wspólnoty maronickiej, syryjskiej, ormiańskiej, chal-
dejskiej oraz wszystkich naszych braci i siostry z innych chrześcijań-
skich Kościołów i Wspólnot kościelnych. Szczególne słowa podzię-
kowania kieruję do naszych przyjaciół muzułmanów, wyznawców 
judaizmu i do wspólnoty druzyjskiej.

To wielkie zgromadzenie jest jakby próbą generalną przed Światowym 
Dniem Młodzieży, który w sierpniu będzie obchodzący w Rzymie! Mło-
dy człowiek, który tu przemawiał, obiecał, że będziecie tam mieli inną 
górę, górę Synaj! 

2. Zaledwie miesiąc temu dane mi było udać się tam, gdzie Bóg 
rozmawiał z Mojżeszem i dał mu Prawo, «napisane palcem Bożym» 
(Wj 31, 18) na kamiennych tablicach. Te dwie góry – Synaj i Góra Bło-
gosławieństw – tworzą mapę naszego chrześcijańskiego życia i uka-
zują całokształt naszych zobowiązań wobec Boga i bliźniego. Prawo 
i  Błogosławieństwa razem wytyczają szlak naśladowania Chrystusa 
oraz królewską drogę do duchowej dojrzałości i wolności.

Dziesięć Przykazań z  Synaju zdaje się mieć wymowę negatyw-
ną: «Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną; [...] nie zabijaj, 
nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa» (por. Wj 
20, 3. 13–16). W rzeczywistości jednak mają one sens w najwyższym 
stopniu pozytywny. Nie ograniczają się bowiem do nazywania zła po 
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imieniu, ale prowadzą do prawa miłości, które jest pierwszym i naj-
większym przykazaniem: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą i  całym swoim umysłem. [...] Bę-
dziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego» (Mt 22, 37. 39). 
Sam Jezus stwierdza, że nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić 
(por. Mt 5, 17). Jego orędzie jest nowe, nie niszczy jednak tego, co już 
istniało, lecz pozwala temu dziedzictwu ujawnić cały swój potencjał. 
Jezus naucza, że droga miłości prowadzi do całkowitego wypełnienia 
Prawa (por. Ga 5, 14). I tej niezwykle doniosłej prawdy nauczał tutaj, 
na tym galilejskim wzgórzu. 

3. «Błogosławieni jesteście –  mówi Jezus –  wy wszyscy ubodzy 
w duchu, cisi i miłosierni, którzy się smucicie, którzy pragniecie spra-
wiedliwości, którzy jesteście czystego serca, wprowadzacie pokój 
i  cierpicie prześladowania! Błogosławieni jesteście!» Te słowa Jezu-
sa mogą się jednak wydawać dziwne. Dziwne jest, że Jezus wychwa-
la tych, których świat zwykł uważać za słabych. Jezus mówi do nich: 
«Błogosławieni jesteście wy, którzy zdajecie się przegrywać, bo w rze-
czywistości zwyciężacie: Królestwo niebieskie należy do was!» Te sło-
wa, wypowiedziane przez Tego, który jest «cichy i pokornego serca» 
(por. Mt 11, 29), są wyzwaniem, domagają się głębokiej i trwałej me-
tanoi ducha, wielkiej przemiany serca.

Wy, ludzie młodzi, na pewno rozumiecie, dlaczego ta przemiana 
serca jest konieczna! Jesteście bowiem świadomi, że w waszym wnę-
trzu i wszędzie wokół was rozbrzmiewa inny głos, zaprzeczający tam-
temu. Ten głos mówi: «Błogosławieni są pyszni i gwałtowni, dążący do 
sukcesu za wszelka cenę, pozbawieni skrupułów, bezlitośni, nieuczci-
wi, którzy wszczynają wojny miast ustanawiać pokój i prześladują tych, 
którzy stają im na drodze». Ten głos wydaje się mieć rację w świecie, 
w którym gwałtowni często zwyciężają, a nieuczciwi zdają się odnosić 
sukces. «Tak – mówi głos zła – to oni wygrywają. To oni są szczęśliwi!».

4. Jezus przynosi zupełnie inne orędzie. Niedaleko stąd Jezus powo-
łał swoich pierwszych uczniów, jak dzisiaj powołuje was. Jego powoła-
nie zawsze zmuszało do dokonania wyboru między dwoma głosami, 
które nawet w tej chwili, na tym wzgórzu walczą o rząd waszych serc 
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– wyboru między dobrem i złem, między życiem a śmiercią. Za którym 
głosem postanowią pójść młodzi dwudziestego pierwszego wieku? Za-
ufać Jezusowi znaczy uwierzyć wszystkiemu, co On mówi, choćby wy-
dawało się to bardzo dziwne, i odrzucić namowy zła, choćby wydawały 
się rozsądne i pociągające.

Jezus zresztą nie tylko głosi Błogosławieństwa. Jezus żyje nimi 
i sam jest Błogosławieństwami. Patrząc na Niego, zrozumcie, co zna-
czy być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać, 
pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, 
cierpieć prześladowanie. Dlatego Jezus ma prawo powiedzieć: «Pójdź 
za Mną!» Nie mówi jedynie: «Czyń, co ci każę», ale «Pójdź za Mną!». 

Słyszycie Jego głos na tym wzgórzu i wierzycie w to, co mówi. Ale 
tak jak pierwsi uczniowie nad Jeziorem Galilejskim musicie porzu-
cić swoje łodzie i sieci, a to nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza wówczas 
gdy stoicie w obliczu niepewnej przyszłości i doznajecie pokusy utra-
ty zaufania do swojego chrześcijańskiego dziedzictwa. Może się wam 
wydawać, że być dobrym chrześcijaninem we współczesnym świecie 
to zadanie ponad wasze siły. Ale Jezus nie stoi z dala i nie pozosta-
wia was samych wobec tego wyzwania. Jest zawsze z wami, aby prze-
mieniać waszą słabość w moc. Ufajcie Mu, kiedy mówi: «Wystarczy 
ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali» (2 Kor 12, 9)!

5. Uczniowie spędzili wiele czasu z Chrystusem. Poznali Go i głę-
boko pokochali. Odkryli znaczenie słów, które kiedyś Piotr skierował 
do Jezusa: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecz-
nego» (J 6, 68). Odkryli, że słowa życia wiecznego to słowa z Synaju 
i słowa Błogosławieństw. I to orędzie ponieśli na cały świat.

W chwili wniebowstąpienia Jezus pozostawił uczniom misję i taką 
obietnicę: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody [...] A oto Ja jestem z wami przez 
wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 18–20). Od dwóch 
tysięcy lat uczniowie Chrystusa wypełniają tę misję. Teraz, na progu 
trzeciego tysiąclecia, przychodzi kolej na was. To wy macie teraz iść 
w świat, aby głosić orędzie Dziesięciorga Przykazań i Błogosławieństw. 
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Kiedy Bóg przemawia, mówi o rzeczach najważniejszych dla każdego 
człowieka, dla ludzi żyjących w dwudziestym pierwszym wieku tak 
samo jak w pierwszym stuleciu. Dziesięć przykazań i Błogosławień-
stwa mówią o prawdzie i dobroci, o łasce i wolności: o wszystkim, co 
jest niezbędne, aby wejść do Chrystusowego Królestwa! Teraz przy-
chodzi kolej na was, aby być odważnymi apostołami tego Królestwa!

Młodzi mieszkańcy Ziemi Świętej, młodzieży świata: odpowiedz-
cie Panu z otwartym i ochoczym sercem! Ochoczym i otwartym jak 
serce największej Córy Galilei, Maryi, Matki Jezusa. W jaki sposób 
Ona odpowiedziała? Rzekła: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 
stanie według twego słowa» (Łk 1, 38).

Panie Jezu Chryste, w tym miejscu, które tak dobrze znałeś i uko-
chałeś, usłysz głos tych ofiarnych serc! Nadal ucz tych młodych ludzi 
prawdy Przykazań i Błogosławieństw! Uczyń ich radosnymi świadkami 
Twojej prawdy i niezłomnymi apostołami Twojego Królestwa! Bądź 
z  nimi zawsze, zwłaszcza wtedy, gdy naśladowanie Ciebie i  życie 
Ewangelią staje się zadaniem trudnym i wymagającym. Ty będziesz 
ich mocą, Ty będziesz ich zwycięstwem!

Panie Jezu, Ty uczyniłeś tych młodych ludzi swoimi przyjaciółmi: 
zachowaj ich na zawsze przy Tobie! Amen.”

*
Na zakończenie Mszy św. Jan Paweł II pozdrowił zebranych w wielu 

językach. Po polsku powiedział:

„Droga młodzieży z Polski!
Wasza obecność tutaj sprawia mi dużą radość. Jest to jakiś znak 

nadziei dla naszej Ojczyzny. Tak wielu was usiadło dziś u stóp Jezu-
sa, który jest nadzieją rodziny ludzkiej. Z  Jego ust usłyszeliście, co 
to znaczy być prawdziwie błogosławionym; co znaczy zachowywać 
przykazania i żyć w duchu Błogosławieństw. Nie lękajcie się powie-
dzieć «tak» Jezusowi i iść za Nim jako Jego uczniowie. Wówczas w wa-
szych sercach zagości radość i  staniecie się błogosławieństwem dla 
Polski i dla świata. Tego wam życzę z całego serca.”



JAN PAWEŁ II

HOMILIA WE MSZY ŚW.  
W BAZYLICE ZWIASTOWANIA 

NAZARET, 25 marca 2000  
„Tu Maryja powiedziała 

Bogu swoje FIAT”303 

W sobotę 25 marca 2000 roku rano, w  uroczystość Zwiastowa-
nia Pańskiego, Jan Paweł II odprawił Mszę św. w bazylice Zwiastowa-
nia w Nazarecie, prosząc Świętą Rodzinę, „aby budziła we wszystkich 
chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony rodziny przed wieloma 
niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej naturze, trwałości i mi-
sji”. Świętej Rodzinie z Nazaretu Papież zawierzył wysiłki wszystkich 
chrześcijan i  ludzi dobrej woli, którzy bronią życia i praw każdego 
człowieka. 

„«Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego sło-
wa» (modlitwa Anioł Pański). [...]

1. 25 dzień marca roku 2000, uroczystość Zwiastowania w roku 
Wielkiego Jubileuszu: tego dnia oczy całego Kościoła zwrócone są na 

303  „L’ Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 21(2000), nr 5, s. 31–33.
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Nazaret. Bardzo pragnąłem powrócić do miasta Jezusa, aby, obcując 
z bliska z tym miastem, odczuć obecność niewiasty, o której św. Au-
gustyn napisał: «Wybrał sobie matkę, którą stworzył; stworzył mat-
kę, którą wybrał» (Sermo, 69,3.4). Tutaj szczególnie łatwo jest zrozu-
mieć, dlaczego wszystkie pokolenia nazywają Maryję błogosławioną 
(por. Łk 1, 48).

Serdecznie witam Wielce Błogosławionego Patriarchę Michela Sab-
baha i dziękuję mu za uprzejme słowa, wypowiedziane na wstępie. 
Wraz z abpem Poutrosem Mouallemem i wami wszystkimi – biskupa-
mi, kapłanami, zakonnikami i zakonnicami oraz wiernymi świeckimi 
– raduję się łaską tej uroczystej liturgii. Cieszę się, że mam sposob-
ność pozdrowić ministra generalnego franciszkanów o. Giacomo Bi-
niego, który powitał mnie w chwili mego przyjazdu oraz przekazać 
kustoszowi, o. Giovanniemu Battistelli i braciom z Kustodii wyrazy 
podziwu całego Kościoła dla poświęcenia, z  jakim wypełniają swo-
je niezwykłe powołanie. Z wdzięcznością oddaję hołd waszej wier-
ności wobec zadania, jakie zostało wam powierzone przez samego 
św. Franciszka i potwierdzone przez papieży w kolejnych stuleciach.

2. Zgromadziliśmy się, aby uczcić wielką tajemnicę, jaka dokonała 
się tutaj dwa tysiące lat temu. Ewangelista Łukasz dokładnie umiej-
scawia to wydarzenie w  czasie i  przestrzeni: «W szóstym miesiącu 
posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w  Galilei, zwanego Nazaret, 
do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z  rodu Dawida; 
a Dziewicy było na imię Maryja» (Łk 1, 26–27). Aby jednak zrozu-
mieć, co stało się w Nazarecie dwa tysiące lat temu, musimy powrócić 
do czytania z Listu do Hebrajczyków. Tekst ten pozwala nam jak gdy-
by przysłuchiwać się rozmowie między Ojcem a Synem dotyczącej 
odwiecznego zamysłu Bożego: «Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi 
utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. 
Wtedy rzekłem: Oto idę [...] abym spełniał wolę Twoją, Boże» (Hbr 
10, 5–7). List do Hebrajczyków mówi nam, że odwieczne Słowo, po-
słuszne woli Ojca, przychodzi do nas, aby złożyć ofiarę, która prze-
wyższa wszelkie ofiary składane w poprzednim Przymierzu. Jest to 
wieczna i doskonała ofiara, która odkupia świat. 
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Boży zamysł jest stopniowo objawiany w  Starym Testamencie, 
zwłaszcza w słowach proroka Izajasza, których przed chwilą wysłuchali-
śmy: «Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i na-
zwie Go imieniem Emmanuel» (Iz 7, 14). Emmanuel – Bóg z nami. 
W tych słowach przepowiedziane zostaje niezwykłe wydarzenie, ja-
kie miało się dokonać w Nazarecie w pełni czasów; to właśnie wyda-
rzenie świętujemy dzisiaj szczęśliwi i pełni radości. 

3. Nasza jubileuszowa pielgrzymka jest podróżą duchową, której 
pierwszy etap prowadził śladami Abrahama, «naszego ojca w  wie-
rze» (Kanon Rzymski, por. Rz 4, 11–12). Podróż ta przywiodła nas 
dzisiaj do Nazaretu, gdzie spotykamy Maryję, najprawdziwszą córę 
Abrahama. Maryja bardziej niż ktokolwiek inny może nas nauczyć, 
co znaczy żyć wiarą «naszego ojca». Pod wieloma względami Maryja 
jest oczywiście inna od Abrahama, ale w głębszym sensie «przyjaciel 
Boży» (por. Iz 41, 8) i młoda niewiasta z Nazaretu są do siebie bar-
dzo podobni. 

Oboje – Abraham i Maryja – otrzymują od Boga wspaniałą obiet-
nicę. Abraham miał się stać ojcem syna, z  którego wziął początek 
później wielki naród. Maryja ma zostać Matką Syna, który będzie 
Mesjaszem, Pomazańcem Bożym. «Oto poczniesz i porodzisz Syna 
– mówi Gabriel – [...] Pan Bóg da mu tron Jego praojca, Dawida [...], 
a Jego panowaniu nie będzie końca» (Łk 1, 31–33).

Zarówno dla Abrahama, jak i dla Maryi Boża obietnica pojawia 
się jako coś zupełnie nieoczekiwanego. Bóg przerywa codzienny bieg 
ich życia, zakłócając jego ustalony rytm i działając wbrew ich nor-
malnym oczekiwaniom. Zarówno Abrahamowi, jak i Maryi obietni-
ca wydaje się nierealna. Sara, żona Abrahama, była bezpłodna, a Ma-
ryja nie ma jeszcze męża: «Jakże się to stanie – pyta – skoro nie znam 
męża?» (Łk 1, 34). 

4. Podobnie jak Abraham, Maryja zostaje wezwana, aby powie-
dzieć «tak» wobec czegoś, co nie zdarzyło się nigdy przedtem. Sara 
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jest pierwszą z opisanych w Piśmie Świętym bezpłodnych żon, które 
stają się brzemienne dzięki mocy Bożej, podobnie jak Elżbieta będzie 
ostatnią. Gabriel mówi o Elżbiecie, aby upewnić Maryję: «A oto rów-
nież krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna» (Łk 1, 36).

Jak Abraham, tak również Maryja musi kroczyć w ciemności i może 
jedynie ufać Temu, który Ją powołał. Ale nawet Jej pytanie: «Jakże się 
to stanie?» zdaje się oznaczać, że Maryja gotowa jest powiedzieć «tak» 
mimo lęków i niepewności. Maryja nie pyta, czy obietnica może być 
spełniona, ale tylko jak zostanie spełniona. Nie jesteśmy zatem zasko-
czeni, gdy ostatecznie wypowiada swoje fiat: «Oto Ja służebnica Pań-
ska, niech Mi się stanie według twego słowa» (Łk 1, 38). Przez te sło-
wa Maryja ukazuje, że jest prawdziwą córą Abrahama, staje się Matką 
Chrystusa i Matką wszystkich wierzących.

5. Aby wniknąć głębiej w  tajemnicę, powróćmy myślą do tego 
momentu wędrówki Abrahama, gdy otrzymał on obietnicę. Stało się 
to wówczas, gdy przyjął w swojej siedzibie trzech tajemniczych gości 
(por. Rdz 18, 1–15) i oddał im cześć należną Bogu: tres vidit et unum 
adoravit. To tajemnicze spotkanie jest zapowiedzią zwiastowania, kiedy 
to Maryja zostaje mocą Bożą włączona w komunię z Ojcem, Synem 
i Duchem Świętym. Dzięki fiat Maryi, wypowiedzianemu w Nazare-
cie, wcielenie stało się wspaniałym spełnieniem spotkania Abrahama 
z Bogiem. Tak więc idąc śladami Abrahama, dotarliśmy do Nazaretu, 
aby wyśpiewać pochwałę Niewiasty, «dzięki której światłość wzeszła 
nad ziemią» (hymn Ave Regina Caelorum).

6. Ale przybyliśmy tu także po to, aby przedstawić Jej nasze proś-
by. O co prosimy Matkę Bożą my, pielgrzymi rozpoczynający trzecie 
tysiąclecie chrześcijaństwa? W tym mieście, które papież Paweł VI, 
odwiedzając Nazaret, nazwał «szkołą Ewangelii», gdzie «uczymy się 
patrzeć i słuchać, rozważać i przenikać głęboki i tajemniczy sens obja-
wienia się Syna Bożego, pełnego prostoty, pokory i piękna» (przemó-
wienie w Nazarecie, 5 stycznia 1964 roku), modlę się przede wszystkim 
o wielką odnowę wiary wszystkich dzieci Kościoła. Głęboką odnowę 
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wiary, rozumianej nie tylko jako ogólna postawa życiowa, ale jako 
świadome i odważne wyznawanie Credo: «Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto ex Maria Virgine et homo factus est». 

W Nazarecie, gdzie Jezus «czynił postępy w mądrości, w latach 
i  w łasce u  Boga i  u ludzi» (Łk 2, 52), proszę Świętą Rodzinę, aby 
budziła we wszystkich chrześcijanach wolę obrony rodziny, obrony 
rodziny przed wieloma niebezpieczeństwami, jakie zagrażają dziś jej 
naturze, trwałości i misji. Świętej Rodzinie zawierzam wysiłki chrze-
ścijan i wszystkich ludzi dobrej woli, podejmowane w obronie życia 
i dla umocnienia szacunku dla godności każdego człowieka.

Maryi, Theotókos, wielkiej Matce Boga, poświęcam rodziny Ziemi 
Świętej, rodziny świata.

W Nazarecie, gdzie Jezus rozpoczął swoją działalność publiczną, 
proszę Maryję, aby wszędzie pomagała Kościołowi głosić «dobrą no-
winę» ubogim, tak jak On to czynił (Łk 4, 18). W tym «roku łaski od 
Pana» proszę Ją, aby uczyła nas drogi pokornego i radosnego posłu-
szeństwa Ewangelii w służbie naszym braciom i siostrom – służbie, 
która nikogo nie wyróżnia i jest wolna od wszelkich uprzedzeń.

«O Matko Wcielonego Słowa, nie gardź moimi prośbami, ale 
w swoim miłosierdzie usłysz i wysłuchaj mnie. Amen». (Memorare).” 



JAN PAWEŁ II

HOMILIA W BAZYLICE  
GROBU ŚWIĘTEGO 

JEROZOLIMA, 26 marca 2000 
„Chrystus zmartwychwstał!”304

W ostatnim dniu pielgrzymki, w niedzielę 26 marca przed połu-
dniem, Jan Paweł II odprawił Mszę św. w bazylice Grobu Świętego. 
W homilii mówił o centralnej tajemnicy wiary chrześcijańskiej – zmar-
twychwstaniu Chrystusa, której nie można oddzielać od tajemnicy 
krzyża. Ojciec Święty wezwał wszystkich członków Kościoła, by – po-
słuszni nakazowi Chrystusa – nieśli Ewangelię aż po krańce ziemi. 

„«Wierzę w Jezusa Chrystusa, [...] który się począł z Ducha Świętego. 
Narodził z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i pogrzebion. [...] Trzeciego dnia zmartwychwstał».

1. Idąc śladem historii zbawienia, opisanej w  Składzie Apostol-
skim, dotarłem z moją jubileuszową pielgrzymką do Ziemi Świętej. 
Z  Nazaretu, gdzie Jezus począł się w  łonie Maryi Panny za sprawą 
Ducha Świętego, przybyłem do Jerozolimy, gdzie był «umęczon pod 
Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion». Tutaj, w bazy-

304  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 21 (2000), nr 5 (223), s. 36n.
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lice Grobu Świętego, klękam przed miejscem, gdzie Go pochowano: 
«Oto miejsce, gdzie Go złożyli» (Mk 16, 6).

Grób jest pusty. Jest niemym świadkiem centralnego wydarzenia 
w ludzkich dziejach: zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. Przez prawie dwa tysiące lat ten pusty grób dawał świadectwo 
o zwycięstwie Życia nad śmiercią. Wraz z apostołami i ewangelista-
mi, z Kościołem żyjącym w każdym czasie i miejscu my także daje-
my świadectwo i  głosimy: «Chrystus zmartwychwstał! Powstawszy 
z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już wła-
dzy» (por. Rz 6, 9).

«Mors et vita duello conflixere mirando; dux vitae mortuus, re-
gnat vivus» («Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, choć po-
legł Wódz życia, króluje dziś żywy») (łacińska Sekwencja wielkanoc-
na Victimae paschali). Pan Życia umarł, teraz króluje zwycięski nad 
śmiercią, źródło wiecznego życia dla wszystkich wierzących.

2. W tej świątyni, tej «Matce wszystkich kościołów» (św. Jan Da-
masceński), witam serdecznie Wielce Błogosławionego Patriarchę Mi-
chela Sabbaha, ordynariuszów innych wspólnot katolickich, o. Gio-
vanniego Battistelli i ojców franciszkanów z Kustodii Ziemi Świętej 
oraz duchowieństwo, zakonników i wiernych świeckich.

Z braterskim szacunkiem i miłością pozdrawiam Patriarchę Dio-
dora z Kościoła greckoprawosławnego i Patriarchę Torkoma z ormiań-
skiego Kościoła prawosławnego, przedstawicieli Kościołów koptyj-
skiego, syryjskiego i  etiopskiego, a  także Wspólnot anglikańskiej 
i luterańskiej.

Tutaj, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus umarł, aby zgromadzić w jed-
no rozproszone dzieci Boże (por. J 11, 52), niech Ojciec miłosierdzia 
umocni w nas pragnienie jedności i pokoju między wszystkimi, któ-
rzy otrzymali dar nowego życia poprzez zbawienną wodę chrztu.

3. «Zburzcie tę świątynię, a  Ja w  trzech dniach wzniosę ją na 
nowo» (J 2, 19). Ewangelista Jan mówi nam, że gdy Jezus powstał 
z martwych, uczniowie przypomnieli sobie te słowa i uwierzyli (por. 
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J 2, 22). Jezus wypowiedział je, aby były znakiem dla Jego uczniów. 
Kiedy wraz z uczniami nawiedził świątynię, wypędził ze świętego 
miejsca bankierów i sprzedawców (por. J 2, 15). Gdy obecni pod-
nieśli protest, mówiąc: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, 
skoro takie rzeczy czynisz?», Jezus odpowiedział: «Zburzcie tę 
świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Ewangelista 
objaśnia, że «mówił o świątyni swego ciała» (J 2, 18–21).

Proroctwo zawarte w słowach Jezusa spełniło się w święto Pas-
chy, kiedy «trzeciego dnia zmartwychwstał». Zmartwychwstanie 
naszego Pana Jezusa Chrystusa jest znakiem, że Przedwieczny Oj-
ciec dochowuje wierności swoim obietnicom i ze śmierci wyprowa-
dza nowe życie: « ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny». Tajem-
nicę tę odzwierciedla wyraziście ten starożytny kościół Anastasis, 
w którym mieści się zarówno pusty grób — znak zmartwychwsta-
nia, jak i Golgota — miejsce ukrzyżowania. Dobra Nowina o zmar-
twychwstaniu nigdy nie może być oderwana od tajemnicy krzyża. 
Mówi nam o tym św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu: «my 
głosimy Chrystusa ukrzyżowanego» (1 Kor 1, 23). Chrystus, który 
złożył samego siebie jako wieczorną ofiarę na ołtarzu krzyża (por. 
Ps 141 [140], 2), teraz został objawiony jako «moc Boża i mądrość 
Boża» (por. 1  Kor 1, 24). Przez Jego zmartwychwstanie synowie 
i córki Adama stali się uczestnikami Bożego życia, które On posia-
dał odwiecznie z Ojcem w Duchu Świętym.

4. «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 
z domu niewoli» (Wj 20, 2).

Dzisiejsza liturgia wielkopostna stawia nam przed oczyma 
Przymierze, które Bóg zawarł ze swoim ludem na górze Synaj, gdy 
dał Mojżeszowi Prawo Dziesięciorga Przykazań. Synaj był drugim 
etapem wielkiej pielgrzymki wiary, która rozpoczęła się w momen-
cie, gdy Bóg powiedział do Abrahama: «Wyjdź z twojej ziemi ro-
dzinnej i z domu ojca twego do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12, 1).

Prawo i Przymierze są pieczęcią obietnicy złożonej Abrahamo-
wi. Poprzez Dekalog i prawo moralne wpisane w ludzkie serce (por. 
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Rz 2, 15) Bóg rzuca radykalne wyzwanie wolności każdego człowie-
ka. Odpowiedzieć na Boży głos rozbrzmiewający w  głębi naszego 
sumienia i wybrać dobro — oto najdoskonalsze zastosowanie ludz-
kiej wolności. W istocie rzeczy jest to równoznaczne z dokonaniem 
wyboru między życiem a  śmiercią (por. Pwt 30, 15). Idąc ścieżką 
Przymierza z Bogiem, który jest święty, ludzie stali się dziedzicami 
i  świadkami obietnicy, obietnicy prawdziwego wyzwolenia i  pełni 
życia.

Zmartwychwstanie Jezusa jest ostatecznym przypieczętowaniem 
wszystkich Bożych obietnic, miejscem narodzin nowej, zmartwych-
wstałej ludzkości, rękojmią historii naznaczonej przez mesjańskie 
dary pokoju i duchowej radości. U zarania nowego tysiąclecia chrze-
ścijanie mogą i powinni patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufno-
ścią w chwalebną moc Zmartwychwstałego, którą On czyni wszyst-
ko nowe (por. Ap 21, 5). On jest Tym, który wyzwala całe stworzenie 
z  niewoli marności (por. Rz 8, 20). Przez swoje zmartwychwstanie 
otwiera drogę do wielkiego odpoczynku Szabatu, do Ósmego Dnia, 
gdy pielgrzymowanie ludzkości dobiegnie kresu, a Bóg będzie wszyst-
kim we wszystkich (por. 1 Kor 15, 28).

Czy tutaj, przy Grobie Świętym i na Golgocie, gdy ponawiamy na-
sze wyznanie wiary w zmartwychwstałego Pana, możemy wątpić, że 
w  mocy Ducha Życia otrzymamy siłę, aby przezwyciężyć podziały 
między nami i  wspólnie budować przyszłość pojednania, jedności 
i pokoju? Tutaj, jak w żadnym innym miejscu na ziemi, raz jeszcze 
słyszymy słowa Chrystusa skierowane do uczniów: «miejcie odwagę: 
Jam zwyciężył świat» (J 16, 33).

5. «Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus, reg-
nat vivus». 

Opromieniony chwałą Ducha, zmartwychwstały Chrystus Gło-
wą Kościoła, swego Mistycznego Ciała. Wspiera go w misji głosze-
nia Ewangelii zbawienia ludziom wszystkich pokoleń, aż powróci 
w chwale! 
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Z tego miejsca, gdzie zmartwychwstanie zostało ogłoszone naj-
pierw niewiastom, a później apostołom, wzywam usilnie wszystkich 
członków Kościoła, aby na nowo przyrzekli posłuszeństwo Bożemu 
nakazowi niesienia Ewangelii aż po krańce ziemi. U zarania nowego 
tysiąclecia ogromna jest potrzeba głoszenia na dachach Dobrej No-
winy o tym, iż «tak [...] Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 
życie wieczne» (J 3, 16). «Panie, [...] Ty masz słowa życia wiecznego» 
(J 6, 68). Dzisiaj jako niegodny Następca Piotra pragnę powtórzyć te 
słowa, gdy sprawujemy eucharystyczną Ofiarę w tym najświętszym 
miejscu na ziemi. Wraz z całą odkupioną ludzkością powtarzam sło-
wa, którymi Rybak Piotr przemówił do Chrystusa, Syna Boga Żywego: 
«Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego» (J 6, 68). 

Christós anésti. Chrystus zmartwychwstał! 
Prawdziwie zmartwychwstał!

Amen.”



KSIĘGA LITURGICZNA  
JANA PAWŁA II 

– Pielgrzyma Ziemi Świętej 

Na jubileuszową pielgrzymkę Ojca Świętego Jana Pawła II do Zie-
mi Świętej w dniach 20–26 marca 2000 roku została przygotowana, 
staraniem Urzędu Papieskich Nabożeństw Liturgicznych i Komisji 
Liturgicznej Ziemi Świętej, księga zawierająca teksty liturgiczne wy-
powiadane w czasie modlitewnych spotkań podczas tej pielgrzymki. 

Powyższa księga ma właściwie trzy strony tytułowe, poprzedzo-
ne kolorową ilustracją Jana Pawła II w szatach mszalnych, w mitrze 
i z pastorałem. Na pierwszej z nich umieszczono faksymile odręcz-
nego napisu papieskiego (będącego hasłem Roku Jubileuszowego 
2000): Christus heri, hodie, semper | Chrystus wczoraj, dzisiaj, zawsze |, 
nieco niżej: Joannes Paulus II, i u dołu strony: Terra Sancta | Ziemia 
Święta | 20–26 III 2000. Na drugiej stronie znajdujemy napisy w języku 
angielskim: „Jubileuszowa pielgrzymka Jego Świątobliwości Papieża 
Jana Pawła II do Ziemi Świętej”, a u dołu tejże strony: „Marzec 20–26, 
2000”. Kolejna, trzecia, strona tytułowa, zawiera napis: „Celebracje 
liturgiczne Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II”. Na tej samej 
stronie przełożony konwentu franciszkańskiego przy Wieczerniku 
w Jerozolimie napisał dedykację, przekazując (3 marca 2001 roku) je-
den z niewielu egzemplarzy w/w księgi Komisariatowi Ziemi Świętej 
w Krakowie. 
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Omawiana księga rozpoczyna się Wstępem, którego autorem jest 
ks. biskup Piero Marini, mistrz papieskich ceremonii i który, na wzór 
ksiąg liturgicznych wydanych po Soborze Watykańskim II, ma cha-
rakter wprowadzenia teologicznego i pastoralnego. Odwołując się do 
Listu Ojca Świętego Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc zwią-
zanych z historią zbawienia (29 czerwca 1999 roku), Autor przypo-
mina najpierw znaczenie teologiczne papieskiej pielgrzymki, którą 
w roku jubileuszowym pamiątki Wcielenia Słowa Bożego podjął Pa-
pież, aby „przejść przez ziemię śladami historii zbawienia, na której 
się ona rozwinęła” (nr 5), a przede wszystkim, by nawiedzić te miejsca, 
„w których toczyło się życie Jezusa” (nr 7). 

Jan Paweł II, zgodnie z intencją wyrażoną we wspomnianym Liście, 
chciał rozpocząć swoje pielgrzymowanie od Ur Chaldejskiego, które 
miało być pierwszym etapem papieskiej pielgrzymki śladami Abraha-
ma. Kiedy jednak z przyczyn niezależnych od woli Papieża realizacja 
tego planu okazała się niemożliwa, Jan Paweł II, w dniu 23 lutego 2000 
roku, w  symbolicznej uroczystości w  Auli Pawła VI przewodniczył 
Liturgii słowa poświęconej postaci Abrahama, naszego „ojca w wie-
rze” (por. Rz 4; Ga 3, 6–9; Hbr 11, 8–19). W specjalnie przygotowa-
nej „scenerii” symbolizującej miejsce objawienia się Boga Abrahamo-
wi, czytania Liturgii słowa, homilia papieska i modlitwa powszechna 
oraz Apostolskie błogosławieństwo stały się niejako wprowadzeniem 
do pielgrzymki Ojca Świętego na górę Synaj, rozpoczętej dzień póź-
niej. Przybywając na trzy dni do Egiptu (24–26 lutego 2000 roku), Jan 
Paweł II wszedł na szlak wędrówki Mojżesza przez pustynię, na któ-
rej to drodze Synaj stał się miejscem zawarcia przymierza między Bo-
giem a Jego ludem. Dlatego też punktem kulminacyjnym papieskiej 
podróży stała się pielgrzymka do klasztoru św. Katarzyny na górze 
Synaj, który został zbudowany w miejscu, gdzie według tradycji Bóg 
ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Papież złożył w koście-
le św. Katarzyny ofiarę z kadzidła, modlił się przez dłuższą chwilę na 
kolanach, a potem zdjął buty, ucałował ziemię i wszedł do „kaplicy 
płonącego krzewu”, gdzie znowu pogrążył się w modlitwie. Następnie 
Jan Paweł II przeszedł do gaju Oliwnego znajdującego się wewnątrz 
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murów klasztornych i  tam przewodniczył Liturgii słowa, podczas 
której wygłosił homilię, a całość dopełniła modlitwa powszechna i Oj-
cze nasz odmówione po arabsku oraz papieskie błogosławieństwo. Oj-
ciec Święty powiedział w tym miejscu m.in.: „Dziesięcioro Przykazań 
to nie wymysł tyrańskiego Władcy, narzucony nam arbitralnie. Przy-
kazania zostały wyryte w kamieniu, ale przede wszystkim zostały za-
pisane w ludzkim sercu jako uniwersalne prawo moralne, zachowu-
jące moc w każdym czasie i miejscu. Dzisiaj tak jak zawsze Dziesięć 
Słów Prawa to jedyny autentyczny fundament życia jednostek, spo-
łeczeństw i narodów. Dzisiaj tak jak zawsze jest to jedyna przyszłość 
ludzkiej rodziny. Przykazania chronią człowieka przed niszczącą siłą 
egoizmu, nienawiści i  fałszu. Demaskują wszystkie fałszywe bóstwa, 
które go zniewalają: miłość własną, która odrzuca Boga, żądzę wła-
dzy i  przyjemności, która niszczy porządek sprawiedliwości, poni-
ża ludzką godność nas samych i naszego bliźniego. Jeżeli odwrócimy 
się od tych fałszywych bóstw i pójdziemy za Bogiem, który wyzwala 
swój lud i zawsze jest z nim, wówczas «zajaśniejemy chwałą», opro-
mienieni Bożą światłością jak Mojżesz powracający po czterdziestu 
dniach spędzonych na górze!”.

Jan Paweł II – prawie miesiąc po swojej pielgrzymce na Synaj –   
w dniach 20–26 marca 2000 roku przebywał na ziemi, po której cho-
dził Jezus Chrystus i skąd wyruszyli Jego uczniowie – Apostołowie, aby 
głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu całemu światu. Na te dni papieskie-
go pielgrzymowania został przygotowany specjalny mszał, który zawie-
ra teksty liturgiczne sześciu celebracji eucharystycznych (z Ammanu, 
Betlejem, Wieczernika [Jerozolima], Góry Błogosławieństw, Nazaretu 
i Grobu Bożego [Jerozolima]) oraz cztery formularze modlitw (z góry 
Nebo, dwa znad rzeki Jordan: Wadi Al-Kharrar i Al-Maghtas oraz tekst 
psalmu przy Murze Płaczu). Te formularze mszalne i teksty modlitw 
zamieszczone są na stronach 25–238 tego mszału, który zawiera po-
nadto części stałe Mszy św. w języku angielskim (strony 241–269) i ję-
zyku łacińskim (strony 273–297) oraz Appendix (również w obu tych 
językach) z dwoma błogosławieństwami, tekstami modlitw Ojcze nasz 
i Zdrowaś Maryjo oraz modlitwą Anioł Pański. 
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Krótka charakterystyka  
wszystkich tekstów liturgicznych 

Teksty liturgiczne mszału rozpoczyna papieska modlitwa na gó-
rze Nebo (jest podana data i godzina |!|: poniedziałek 20 marca 2000 
roku, godz. 15.15) na wspomnienie Mojżesza, który stąd, przed swo-
ją śmiercią, po czterdziestoletniej wędrówce przez pustynię, oglądał 
Ziemię Obiecaną. Mszał zawiera modlitwę Jana Pawła II (w języku 
włoskim i  angielskim) za Kościół i  całą ludzkość, która z  nadzieją 
zmierza do ostatecznych Bożych obietnic, oraz za wszystkie ludy za-
mieszkujące ziemie przymierza, a więc żydów, muzułmanów i chrze-
ścijan, pamiętając o słowach Mojżesza wypowiedzianych na tej górze: 
„On kocha swój lud. Wszyscy Jego święci są w Jego ręku” (Pwt 33, 3). 
Przewidziano na to modlitewne spotkanie także odczytanie frag-
mentu Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 34, 1–7. 10–11a), w którym 
jest mowa o Mojżeszu na górze Nebo, skąd patrzył przed śmiercią na 
krainę obiecaną przez Boga Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Krót-
ki pobyt Papieża na górze Nebo kończy się wspólnym odmówieniem 
modlitwy Pańskiej i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa. 

Na wtorek 21 marca 2000 roku, na godz. 9.00, papieski „mszał 
pielgrzymkowy” zawiera formularz Mszy św. sprawowanej na stadio-
nie sportowym w Ammanie. Eucharystia tu sprawowana, jak prze-
widuje Wprowadzenie do tego mszału, stała się szczególną okazją do 
spotkania się Jana Pawła II ze wspólnotą chrześcijańską Jordanii. Msza 
wotywna na uczczenie św. Jana Chrzciciela, Proroka i Poprzednika 
Pańskiego, została wybrana nie tylko dlatego, że chodzi o tego, któ-
ry przygotowywał drogi dla nadchodzącego Pana i wskazał na Jego 
obecność w świecie, ale również dlatego, iż św. Jan Chrzciciel jest pa-
tronem Jordanii. Czytania biblijne podkreślają misję Jana Chrzciciela 
jako Poprzednika Pańskiego: jego powołanie (Jr 1, 17–19), udzielanie 
przez niego chrztu nawrócenia |pokuty| (Dz 19, 1–7) i przepowiadanie 
Proroka znad Jordanu (Łk 3, 2b–6. 10–14. 18).
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Eucharystia sprawowana w Ammanie miała pewne charakterystycz-
ne cechy, jak m.in. to, że rozpoczęcie przewidziano poświęceniem 
wody, zaczerpniętej z  rzeki Jordan, dla pokropienia wiernych; od-
czytanie Ewangelii według obrządku greckomelchickiego; wyznanie 
wiary „chrzcielne”, prowadzone przez patriarchę Jerozolimy; na koń-
cu zaś Mszy św. poświęcenie trzech „kamieni węgielnych” pod bu-
dowę kościoła obrządku maronickiego, syrokatolickiego i pod budo-
wę centrum „Regina pacis” (Królowa pokoju). Mszał określił ponadto 
przyjęcie przez obecne na liturgii dzieci (ok. dwóch tysięcy) pierw-
szej Komunii św. oraz udział ich reprezentantów w procesji z darami 
oraz w przyjęciu Komunii św. pod dwiema postaci z rąk samego Ojca 
Świętego.

Wtorkowe popołudnie 21 marca 2000 roku (o godz. 15.45) to mo-
dlitwa Papieża ku czci Trójcy Przenajświętszej, w  Wadi Al-Kharrar, 
gdzie według tradycji Jan Chrzciciel udzielił chrztu Panu Jezusowi. 
„Chwała Tobie, Ojcze, Boże Abrahama, Izaaka i  Jakuba! Ty posłałeś 
proroków, swoje sługi, aby głosili Twoje słowo wiernej miłości i wzy-
wali Twój lud do pokuty. [...] Chwała Tobie, Chryste, Synu Boże! Przy-
szedłeś nad wody Jordanu, aby przyjąć chrzest z ręki Jana. [...] Chwała 
Tobie, Duchu Święty, Panie i Ożywicielu! Twoją mocą Kościół zostaje 
ochrzczony, zstępuje z Chrystusem w otchłań śmierci i z Nim powsta-
je do nowego życia [...]”. Odczytana podczas tego spotkania modlitew-
nego Ewangelia św. Łukasza (Łk 3, 2–6. 15n. 21n) przypomniała do-
niosłe wydarzenie inaugurujące publiczną działalność Jezusa.

Na środę rano (8.45) 22 marca 2000 roku mszał zawiera tekst mo-
dlitwy, którą Ojciec Święty wypowiedział w Al-Maghtas, w pobliżu Je-
rycha, w dolinie Jordanu, gdzie według jednej z tradycji Jezus został 
ochrzczony przez Jana. 

Na godz. 10.00 tego samego dnia pielgrzymkowy mszał podaje 
formularz Mszy św., którą Jan Paweł II sprawował na Manger Square 
w Betlejem. Celebracja tej Eucharystii jest skoncentrowana na ewan-
gelicznym opisie narodzenia Jezusa, podanym przez św. Łukasza: „Dziś 
bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest 
Mesjasz, Pan” (Łk 2, 11). Czymś szczególnym tej liturgii było miejsce, 
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Betlejem, gdzie „ziemia ujrzała swego Zbawiciela”. Biskup Rzymu spra-
wował Mszę św. w  obrządku rzymskim, w  języku łacińskim, arab-
skim i angielskim, a wezwania modlitwy powszechnej były ponadto 
po francusku, włosku i hiszpańsku.

Trzecią z kolei Eucharystię sprawowaną przez Papieża w czasie swej 
pielgrzymki do Ziemi Świętej przewidziano, w omawianym mszale, 
w  jerozolimskim Wieczerniku, 23 marca (czwartek) na godz. 8.30. 
Liturgia w  języku łacińskim ma formularz Mszy św. o Najświętszej 
Eucharystii; czytania liturgii słowa (Dz 2, 42–47; Ps 22, 1–6; Mk 14, 
12–16. 22–26) są podane w języku włoskim i francuskim, a modlitwa 
wiernych (w języku francuskim, włoskim i angielskim) przeniknięta 
jest pragnieniem wyrażonym w modlitwie arcykapłańskiej Chrystu-
sa, aby wszyscy Jego uczniowie „stanowili jedno” (J 17, 21). 

Na godz. 10.00 w piątek 24 marca 2000 roku w Korazim papie-
ski mszał podaje formularz Mszy św. dla młodych na Górze Błogo-
sławieństw. Czytania Liturgii słowa (w języku włoskim i dwa w an-
gielskim) ukazują lud błogosławionych, do których należy królestwo 
niebieskie (Ewangelia: Mt 5, 1–12), którego zapowiedzią był lud po-
korny i biedny „Reszty Izraela” (pierwsze czytanie: So 2, 3; 3, 12n); 
lud, który Bóg wybiera spośród tego, co głupie, niemocne i nieszla-
chetne w  oczach świata (drugie czytanie: 1  Kor 1, 26–31). Eucha-
rystia, choć sprawowana w rycie rzymskim, to jednak ma cechy bli-
skowschodnie i uniwersalne. Elementy tradycji Bliskiego Wschodu 
to m.in. szaty liturgiczne różnych obrządków wschodnich, katolic-
kich; zaproponowane teksty wykonywane np. śpiew psalmu respon-
soryjnego przez maronitę po arabsku, Ewangelia przez Greka, śpiew 
Kyrie i wezwania modlitwy powszechnej śpiewane według zwycza-
jów obrządku maronickiego; śpiew na Komunię według tradycji sy-
roantiocheńskiej. Elementy podkreślające charakter uniwersalny tej 
celebracji to m.in.: różnorodność języków w śpiewach i w modlitwie 
powszechnej; Credo (Wierzę) i Pater noster (Ojcze nasz) melodią gre-
goriańską; Gloria (Chwała) na melodię Mszy z Lourdes.

W sobotę 25 marca 2000 roku o godz. 10.00, w uroczystość Zwia-
stowania Pańskiego, według „pielgrzymkowego mszału”, Papież-Piel-
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grzym odprawiał Mszę św. w Nazarecie, w bazylice Zwiastowania. W ten 
sposób spełniło się pragnienie Jana Pawła II, który napisał w Liście 
o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia (nr 7): 
„Bardzo gorąco pragnę udać się najpierw do Nazaretu, miasta, któ-
re jest związane z samym momentem Wcielenia i w którym później 
Jezus wzrastał «w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi» (Łk 2, 
52). Tutaj Maryja usłyszała słowa anielskiego pozdrowienia: «Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą» (Łk 1, 28). Tu odpowiedziała 
swoim fiat na powołanie, aby zostać matką Zbawiciela i by pod osłoną 
Ducha Świętego przyjąć w swym łonie Syna Bożego”.

Liturgia sprawowana w  obrządku rzymskim została ubogacona 
lokalnymi, wschodnimi śpiewami i niektórymi innymi elementami 
obrządków wschodnich.

W ostatnim dniu pobytu w Ziemi Świętej, 26 marca 2000 roku, 
Jan Paweł II modlił się o godz. 10.30 pod tzw. ścianą płaczu w Jero-
zolimie. Mszał przewidział odmówienie przez Ojca Świętego Psalmu 
1 po łacinie i tego samego psalmu przez rabina po hebrajsku. 

Godzinę później, o  11.30, Papież odprawił Mszę św. w  bazylice 
Grobu Bożego, w kaplicy ukazania się zmartwychwstałego Jezusa. Jan 
Paweł II – Pielgrzym sprawował ją według formularza trzeciej Nie-
dzieli Wielkiego Postu, roku B. W Ewangelii tej niedzieli Jezus zapo-
wiada swoją mękę i zmartwychwstanie po trzech dniach (J 2, 13–25); 
pierwsze czytanie przypomina ogłoszenie Bożych przykazań (Wj 20, 
1–17), a św. Paweł w drugim czytaniu uczy, że Chrystus ukrzyżowany 
jest „mocą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 22–25). Podstawowym języ-
kiem podczas Eucharystii była łacina, ale w liturgii słowa do czytań 
używano języka arabskiego, angielskiego i łacińskiego. Modlitwę po-
wszechną rozpoczynał i kończył Ojciec Święty w języku angielskim, 
natomiast wezwania modlitwy wiernych były wypowiadane po hebraj-
sku, włosku, hiszpańsku, francusku, niemiecku i arabsku. 

Przed wyznaniem wiary, a po homilii Ojca Świętego przewidziano 
starożytny obrzęd zwany lucernarium, czyli „zapalenie światła”, który 
podkreśla, że wyznanie wiary znajduje swój fundament w zmartwych-
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wstaniu Chrystusa Pana: światło bowiem zostaje zapalone od lampy 
płonącej dniem i nocą, oświetlającej całą bazylikę Anastasis (Zmar-
twychwstania) i Grobu Bożego. Msza św. była sprawowana w obrząd-
ku rzymskim, ale wspólnie z braćmi Wschodu z obrządków bizantyj-
skiego, ormiańskiego, koptyjskiego i syryjskiego.

Biskup Piero Marini, ceremoniarz papieski i główny redaktor spe-
cjalnego mszału przeznaczonego na pielgrzymkę Jana Pawła II do Ziemi 
Świętej, wyraził życzenie, aby ta księga towarzysząca Ojcu Świętemu 
stała się pomocą w ogłaszaniu całemu światu, że Chrystus Pan jest 
obecny w swoim Kościele wczoraj, dzisiaj i zawsze.





BENEDYKT XVI

HOMILIA WE MSZY ŚW.  
NA STADIONIE  

MIĘDZYNARODOWYM 
AMMAN – 10 maja 2009 

„Misja wymaga działania  
ramię w ramię z innymi”305 

„Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!
Cieszę się, że możemy razem sprawować tę Eucharystię na po-

czątku mojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Wczoraj, stojąc na szczy-
cie góry Nebo, patrzyłem na tę wielką krainę, ziemię Mojżesza, Elia-
sza i Jana Chrzciciela, ziemię, na której wypełniły się odwieczne Boże 
obietnice wraz z przyjściem Mesjasza, Jezusa, naszego Pana. Ta zie-
mia była świadkiem Jego nauczania i  cudów, Jego śmierci i  zmar-
twychwstania oraz wylania Ducha Świętego na Kościół, sakramen-
tu pojednanej i  odnowionej ludzkości. Rozmyślając nad tajemnicą 
Bożej wierności, modliłem się o to, by Kościół na tych ziemiach zo-
stał utwierdzony w nadziei i umocniony w świadczeniu o Chrystusie 
zmartwychwstałym, Zbawicielu ludzkości. Zaprawdę, jak nam mówi 

305  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 7–8, s. 16–17.
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św. Piotr w dzisiejszym pierwszym czytaniu, «nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, przez które mogliby być zbawieni» 
(por. Dz 4, 12).

Dzisiejsze radosne sprawowanie ofiary eucharystycznej wyraża 
bogatą różnorodność Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej. Pozdra-
wiam was wszystkich z miłością w Panu. Dziękuję Wielce Błogosła-
wionemu Fouadowi Twalowi, łacińskiemu patriarsze Jerozolimy, za 
uprzejme słowa powitania. Kieruję pozdrowienia także do licznie 
przybyłych młodych ludzi ze szkół katolickich, którzy napełnili dzi-
siaj swoim entuzjazmem tę Mszę św. 

W Ewangelii, której wysłuchaliśmy przed chwilą, Jezus mówi: «Ja 
jestem dobrym pasterzem [...], który daje życie swoje za owce» (por. 
J  10, 11). Jako następca św. Piotra, któremu Pan powierzył opiekę 
nad swoją owczarnią (por. J 21, 15–17), długo czekałem na sposob-
ność, by stanąć przed wami jako świadek zmartwychwstałego Zba-
wiciela i zachęcić was do trwania w wierze, nadziei i miłości, w wier-
ności prastarym tradycjom i  wyjątkowej historii chrześcijańskiego 
świadectwa, sięgającej czasów apostołów. Tutejsza wspólnota katolic-
ka głęboko przeżywa trudności i niepewność, których doświadczają 
wszyscy ludzie na Bliskim Wschodzie. Obyście nigdy nie zapomnieli 
o wielkiej godności, której źródłem jest wasze chrześcijańskie dzie-
dzictwo, ani nie przestali odczuwać miłości i solidarności wszystkich 
waszych braci i sióstr w Kościele na całym świecie!

«Ja jestem dobrym pasterzem — mówi nam Pan — i znam [owce] 
moje, a moje Mnie znają» (J 10, 14). Dzisiaj w Jordanii obchodzimy 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozważając Ewangelię o Do-
brym Pasterzu, prośmy Pana, by coraz szerzej otwierał nasze serca 
i umysły, abyśmy usłyszeli Jego wezwanie. Zaprawdę, Jezus «zna nas» 
nawet lepiej, niż my znamy samych siebie, i wobec każdego z nas ma 
swój plan. Wiemy też, że dokądkolwiek nas wezwie, znajdziemy tam 
szczęście i  spełnienie, rzeczywiście tam znajdziemy samych siebie 
(por. Mt 10, 39). Dzisiaj zachęcam licznie zgromadzonych tu mło-
dych ludzi do zastanowienia się, jak mają odpowiedzieć Panu, który 
wzywa ich, by poszli za Nim i budowali Jego Kościół. Czy będzie to 
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kapłaństwo, czy życie konsekrowane, czy też sakrament małżeństwa 
— Jezus potrzebuje was, by Jego głos był słyszalny i by dzięki waszej 
pracy wzrastało Jego Królestwo.

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Jan zachęca nas, byśmy «myśleli 
o miłości, którą Ojciec nas umiłował», czyniąc nas przybranymi dzieć-
mi w Chrystusie. Słysząc te słowa, powinniśmy odczuwać wdzięczność 
za to, że doświadczyliśmy miłości Ojca w naszych rodzinach, poprzez 
miłość rodziców, dziadków, braci i sióstr. Obchodząc bieżący Rok Ro-
dziny, Kościół w całej Ziemi Świętej snuł rozważania nad rodziną jako 
tajemnicą miłości obdarzającej życiem, która ma w Bożym planie wła-
ściwe sobie powołanie i misję; jest nią odzwierciedlanie Bożej miłości, 
będącej źródłem i ostatecznym spełnieniem wszystkich innych miłości 
naszego życia. Oby każda rodzina chrześcijańska wzrastała w wierno-
ści swemu wzniosłemu powołaniu jako prawdziwa szkoła modlitwy, 
gdzie dzieci uczą się szczerej miłości Boga, gdzie dojrzewają w samo-
dyscyplinie i  wrażliwości na potrzeby innych i  gdzie, kształtowane 
przez mądrość zrodzoną z wiary, przyczyniają się do budowania spo-
łeczeństwa coraz bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Silne rodziny 
chrześcijańskie są na tej ziemi wielką spuścizną po wcześniejszych po-
koleniach. Oby współczesne rodziny pozostały wierne temu imponu-
jącemu dziedzictwu i oby nigdy nie zabrakło im materialnej i moralnej 
pomocy, potrzebnej do wypełniania ich niezastąpionej roli w służbie 
społeczeństwu.

Ważnym aspektem waszych rozważań w tym Roku Rodziny jest 
szczególna godność, powołanie i misja kobiet w Bożym planie. Jak-
że wiele zawdzięcza Kościół na tych ziemiach cierpliwemu, pełne-
mu miłości i wiernemu świadectwu niezliczonych chrześcijańskich 
matek, sióstr zakonnych, nauczycielek, lekarek czy pielęgniarek! Jak 
wiele zawdzięcza wasze społeczeństwo tym kobietom, które w różny, 
często wymagający odwagi sposób, poświęcały swoje życie, by budo-
wać pokój i krzewić miłość! Od pierwszych stronic Biblii widzimy, że 
mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz Boga, zostali powołani, by 
uzupełniać się wzajemnie w zarządzaniu darami Boga i jako partne-
rzy w przekazywaniu światu Jego daru życia, zarówno w sensie fizycznym, 
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jak duchowym. Niestety, godność i rola dane przez Boga kobiecie nie 
zawsze były właściwie rozumiane i doceniane. Kościół i ogół społe-
czeństwa uświadomiły sobie, jak pilnie potrzebujemy tego, co świętej 
pamięci Papież Jan Paweł II nazwał «profetycznym rysem» kobiet306, 
czyli tych, co krzewią miłość, uczą miłosierdzia i budują pokój, da-
jąc ciepło i  ludzkie oblicze światu, który zbyt często ocenia osoby 
na podstawie bezdusznych kryteriów użyteczności i  zysku. Kościół 
w Ziemi Świętej, poprzez publiczne świadectwo szacunku dla kobiet 
oraz obronę wrodzonej godności każdej istoty ludzkiej, może wnieść 
ważny wkład w rozwój kultury opartej na prawdziwym humanizmie 
i w budowę cywilizacji miłości.

Drodzy przyjaciele, powróćmy do słów Jezusa z dzisiejszej Ewan-
gelii. Wierzę, że zawierają one specjalne przesłanie dla was, Jego wier-
nej owczarni na tych ziemiach, gdzie On niegdyś zamieszkał. «Dobry 
pasterz — mówi nam — daje życie swoje za owce». Na początku tej 
Mszy św. prosiliśmy Ojca, by «prowadził nas za zwycięskim Paste-
rzem», który niezłomnie wytrwał w wierności woli swego Ojca (por. 
kolekta Mszy św. w IV Niedzielę Wielkanocną). Niech męstwo Chry-
stusa, naszego Pasterza, pobudza was i wspiera codziennie w stara-
niach o to, by dawać świadectwo wierze chrześcijańskiej i by Kościół 
pozostał obecny w zmieniającej się tkance społecznej tej starożytnej 
krainy. Wierność waszym chrześcijańskim korzeniom, wierność mi-
sji Kościoła w Ziemi Świętej wymaga od każdego z was szczególnego 
rodzaju odwagi: odwagi przekonań, które rodzi własna wiara, a nie 
tylko społeczny obyczaj lub rodzinna tradycja; odwagi prowadzenia 
dialogu i działania ramię w ramię z innymi chrześcijanami w służbie 
Ewangelii, solidarności z ubogimi, z wysiedlonymi i z ofiarami wiel-
kich tragedii ludzkich; odwagi budowania nowych mostów umożli-
wiających owocne spotkania wyznawców różnych religii i kultur i — 
tym samym — wzbogacenie tkanki społecznej. Oznacza to również 
dawanie świadectwa miłości, która nas pobudza, byśmy «oddawali» 

306  Por. Jan Paweł II, List apostolski z okazji Roku Maryjnego o godności 
i powołaniu kobiety Mulieris dignitatem (15 VIII 1988), nr 29.



własne życie w służbie innych i przeciwstawiali się w ten sposób men-
talności usprawiedliwiającej «odbieranie» życia niewinnym.

«Ja jestem dobrym pasterzem [...] znam [owce] moje, a moje Mnie 
znają» (J 10, 14). Radujcie się, bo Pan sprawił, że jesteście członkami 
Jego owczarni, i zna każdego z was po imieniu! Idźcie za Nim z rado-
ścią i pozwólcie, by was prowadził na wszystkich waszych drogach. 
Jezus zna wyzwania, przed którymi stajecie, próby, jakie znosicie, 
wie, ile dobra czynicie w Jego imieniu. Zaufajcie Mu, Jego nieprzemi-
jającej miłości do wszystkich członków owczarni, i wytrwale dawaj-
cie świadectwo o zwycięstwie Jego miłości. Niech św. Jan Chrzciciel, 
patron Jordanii, i  Maryja, Dziewica i  Matka, wspierają was swoim 
przykładem i modlitwą, a także prowadzą ku pełni radości na wiecznych 
pastwiskach, gdzie zawsze będziemy cieszyć się obecnością Dobrego 
Pasterza i na zawsze poznamy głębię Jego miłości. 

Amen.”



BENEDYKT XVI

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.  
W DOLINIE JOZAFATA 

JEROZOLIMA – 12 maja 2009 
„W Ziemi Świętej jest miejsce  

dla każdego”307 

„Drodzy bracia i siostry w Panu!
«Chrystus zmartwychwstał, alleluja!» — tymi słowami witam was 

bardzo serdecznie. Dziękuję patriarsze Fouadowi Twalowi za sło-
wa powitania wypowiedziane w waszym imieniu, a przede wszyst-
kim pragnę wyrazić swą radość, że mogę sprawować tę Eucharystię 
wspólnie z Kościołem w Jerozolimie. Zgromadziliśmy się u podnóża 
Góry Oliwnej, gdzie nasz Pan modlił się, cierpiał i płakał nad umiło-
wanym miastem, dla którego pragnął, by poznało «drogę do pokoju» 
(por. Łk 19, 42); w miejscu, skąd powrócił do Ojca, udzieliwszy swe-
go ostatniego błogosławieństwa na ziemi uczniom i nam. Przyjmij-
my dziś to błogosławieństwo. On udziela go w szczególności wam, 
drodzy bracia i  siostry, którzy jesteście duchowymi spadkobierca-
mi pierwszych uczniów — tych, którzy poznali zmartwychwstałego 
Pana przy łamaniu chleba, którzy dostąpili wylania Ducha Świętego 

307  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 7–8, s. 31–32.
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w «sali na górze», oraz tych, którzy nawrócili się dzięki nauczaniu św. 
Piotra i innych apostołów. Pozdrowienia kieruję także do wszystkich 
obecnych, a w szczególności do tych wiernych mieszkających w Zie-
mi Świętej, którzy z różnych powodów nie mogą być tu dzisiaj z nami.

Jako Następca św. Piotra podążyłem jego śladem, by głosić wam 
zmartwychwstałego Chrystusa, utwierdzać was w wierze ojców i pro-
sić dla was o pociechę, która jest darem Parakleta. Stojąc dzisiaj przed 
wami, pragnę przyznać, że znane mi są trudności, frustracja, ból 
i cierpienie, których tak wielu spośród was doświadczyło na skutek 
konfliktów, które nękają te ziemie, a także gorzki dramat wysiedlenia, 
jakiego wiele waszych rodzin zaznało do tej pory i jakiego — co nie 
daj Boże! — może jeszcze zaznać. Mam nadzieję, że moja obecność 
tutaj jest znakiem, że nie zostaliście zapomniani, że wasze trwanie 
tutaj i świadectwo są naprawdę cenne w oczach Boga i nierozerwal-
nie związane z przyszłością tych ziem. Właśnie ze względu na wasze 
głębokie zakorzenienie w tych miejscach, prastarą i utrwaloną kul-
turę chrześcijańską oraz niezachwianą ufność w Boże obietnice wy, 
chrześcijanie mieszkający w Ziemi Świętej, winniście być dla Kościo-
ła powszechnego nie tylko światłem wiary, lecz także zaczynem zgo-
dy, mądrości i równowagi w życiu społeczeństwa, które tradycyjnie 
było i nadal jest pluralistyczne, wieloetniczne i wieloreligijne.

W drugim czytaniu z dnia dzisiejszego Apostoł Paweł, zwracając 
się do Kolosan, mówi, by szukali «tego, co w górze, gdzie przebywa 
Chrystus, zasiadający po prawicy Boga» (Kol 3, 1). Jego słowa roz-
brzmiewają ze szczególną mocą tutaj, w pobliżu Ogrodu Getsemani, 
gdzie Jezus, całkowicie posłuszny woli Ojca, przyjął kielich cierpie-
nia i gdzie, zgodnie z tradycją, wstąpił do nieba i zasiadł po prawi-
cy Ojca, by nieustannie wstawiać się za nami, członkami Jego Ciała. 
Św. Paweł, wielki głosiciel nadziei chrześcijańskiej, poznał cenę tej na-
dziei, kiedy cierpiał i znosił prześladowania ze względu na Ewange-
lię — jednakże nigdy nie zachwiał się w wierze, że zmartwychwsta-
nie Chrystusa jest początkiem nowego stworzenia. Mówił on: «Gdy 
się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się 
w chwale» (Kol 3, 4).
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Wezwanie Pawła, by «szukać tego, co w górze», powinno nieustan-
nie rozbrzmiewać w naszych sercach. Jego słowa wskazują nam na speł-
nienie się wizji wiary w niebieskim Jeruzalem, gdzie, zgodnie z daw-
nymi proroctwami, Bóg otrze z naszych oczu wszelką łzę i przygotuje 
ucztę zbawienia dla wszystkich ludów (por. Iz 25, 6–8; Ap 21, 2–4).

Ta właśnie nadzieja, ta wizja pobudza wszystkich, którzy kochają 
ziemskie Jeruzalem, do postrzegania go jako przepowiedni i obietni-
cy powszechnego pojednania i pokoju, jakiego Bóg pragnie dla całej 
rodziny ludzkiej. Niestety, kiedy stoimy przed murami tego miasta, 
nasuwa się nam również refleksja, że nasz świat jest jeszcze bardzo 
daleki od całkowitego spełnienia się tej przepowiedni i  obietnicy. 
W tym Świętym Mieście, gdzie życie pokonało śmierć, gdzie Duch 
został wylany — jako pierwszy owoc nowego stworzenia — nadzieja 
wciąż zmaga się z rozpaczą, frustracją i cynizmem, podczas gdy po-
kój, który jest Bożym darem i Jego wolą, wciąż jest zagrożony z po-
wodu egoizmu, konfliktów, podziałów i ciążących dawnych krzywd. 
Dlatego też wspólnota chrześcijańska w tym mieście, które widzia-
ło zmartwychwstanie Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego, powinna 
czynić wszystko co możliwe, by zachować nadzieję, jaką daje Ewan-
gelia, mając na uwadze obietnicę ostatecznego zwycięstwa Chrystu-
sa nad grzechem i śmiercią, dając świadectwo o mocy przebaczenia 
i ukazując wciąż najgłębszą naturę Kościoła jako znaku i sakramentu 
ludzkości pojednanej, odnowionej i stanowiącej jedno w Chrystusie 
— nowym Adamie.

Zgromadziwszy się pod murami tego miasta — świętego dla wy-
znawców trzech wielkich religii — czyż możemy nie pomyśleć o po-
wszechnym posłannictwie Jerozolimy? Głoszone przez proroków, po-
słannictwo to jawi się jako bezsporny fakt, rzeczywistość nieodwołalnie 
związana ze złożoną historią tego miasta i  jego mieszkańców. Żydzi, 
podobnie jak muzułmanie i chrześcijanie, nazywają to miasto swą du-
chową ojczyzną. Jak wiele jeszcze trzeba uczynić, by stało się ono praw-
dziwie «miastem pokoju» dla wszystkich narodów, miejscem, do które-
go wszyscy będą mogli pielgrzymować w poszukiwaniu Boga i słuchać 
Jego głosu — głosu, który «ogłasza pokój» (Ps 85 [84], 9)!
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W istocie, Jerozolima zawsze była miastem, na którego ulicach 
rozbrzmiewały różne języki, po którego bruku stąpały stopy ludzi 
wszystkich ras i języków, i którego mury są symbolem opatrznościo-
wej opieki Bożej nad całą rodziną ludzką. Jeśli to miasto —  będą-
ce jakby «miniaturą» naszego zglobalizowanego świata — ma spro-
stać swemu powszechnemu powołaniu, musi uczyć uniwersalnych 
wartości, szacunku dla innych, dialogu i wzajemnego zrozumienia; 
musi być miejscem, gdzie uprzedzenia, ignorancja i podsycający je 
lęk będą pokonywane przez uczciwość, prawość i dążenie do pokoju. 
W tym mieście nie może być miejsca na małoduszność, dyskrymi-
nację, przemoc i niesprawiedliwość. Ci, którzy wyznają Boga Miło-
sierdzia — niezależnie od tego, czy uważają się za żydów, chrześcijan 
czy muzułmanów — jako pierwsi powinni szerzyć kulturę pojedna-
nia i pokoju, nawet jeśli proces ten jest niezmiernie powolny, a brze-
mię wspomnień przeszłości trudne do uniesienia.

W tym miejscu chciałbym otwarcie powiedzieć o tragicznej sytu-
acji, która budzi zatroskanie wszystkich kochających to miasto i ten 
kraj — o tym, że tak wielu członków chrześcijańskiej wspólnoty wy-
jechało stąd w ostatnich latach. Chociaż zrozumiałe są powody, dla 
których tak wielu ludzi, zwłaszcza młodych, emigruje, skutkiem tej 
ich decyzji jest wielkie zubożenie kulturowe i duchowe tego miasta. 
Dzisiaj pragnę powtórzyć to, co już mówiłem przy innych okazjach: 
w Ziemi Świętej jest miejsce dla każdego! Zwracam się z usilną proś-
bą do władz, by szanowały, doceniały i wspierały żyjących na tej zie-
mi chrześcijan, a zarazem pragnę zapewnić was o solidarności, miło-
ści i poparciu całego Kościoła i Stolicy Apostolskiej.

Drodzy przyjaciele, fragment Ewangelii, którego przed chwilą 
wysłuchaliśmy, mówi nam o tym, jak święci Piotr i Jan pobiegli do 
pustego grobu, a Jan, jak czytamy, «ujrzał i uwierzył» (J 20, 8). Tu-
taj, w Ziemi Świętej, wraz z pielgrzymami przybywającymi z całego 
świata i tłumnie wypełniającymi kościoły i sanktuaria, dane jest wam 
«oglądać» oczyma wiary miejsca uświęcone przez obecność Chrystu-
sa, Jego ziemskie posłannictwo, mękę, śmierć i  zmartwychwstanie, 
a także dar Jego Świętego Ducha. Tutaj dana wam jest, podobnie jak 
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apostołowi św. Tomaszowi, możliwość «dotknięcia» rzeczywistości 
historycznej, będącej u podstaw naszego wyznania wiary w Syna Bo-
żego. Dziś modlę się o to, byście nadal, dzień po dniu, «dostrzegali» 
— i «uwierzyli» w nie — znaki Bożej opatrzności i Jego niewyczerpa-
nego miłosierdzia, byście «słuchali» z odnowioną wiarą i nadzieją da-
jących otuchę słów apostolskiego nauczania i «dotykali» źródeł łaski 
sakramentalnej, a także byście stawali się dla innych ludzi zwiastuna-
mi nowego początku, wolności zrodzonej z przebaczenia, wewnętrz-
nego światła i pokoju, które mogą dać uzdrowienie i nadzieję nawet 
w najmroczniejszej ludzkiej rzeczywistości.

W bazylice Grobu Świętego pielgrzymi przez kolejne stulecia czci-
li kamień, który, jak mówi tradycja, znajdował się u wejścia do gro-
bu w poranek zmartwychwstania Chrystusa. Powracajmy często do 
tego pustego grobu. Potwierdzajmy naszą wiarę w zwycięstwo życia 
i prośmy, żeby wszystkie «ciężkie kamienie», które zagradzają drogę 
do naszego serca, uniemożliwiając nam całkowite oddanie się Panu 
z wiarą, nadzieją i miłością, zostały rozkruszone mocą światła i życia, 
których blask rozlał się z Jerozolimy na cały świat w tamten pierwszy 
Wielkanocny poranek. Chrystus zmartwychwstał, alleluja! Prawdzi-
wie zmartwychwstał, alleluja!”



BENEDYKT XVI

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.  
NA PLACU ŻŁÓBKA 

BETLEJEM – 13 maja 2009 
„Kultura pokoju gwarancją  

przyszłości dla dzieci”308 

„Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!
Dziękuję Wszechmogącemu Bogu za łaskę, że mogłem przybyć 

do Betlejem — nie tylko aby uczcić miejsce narodzenia Chrystusa, 
ale także, by być z wami, moimi braćmi i siostrami w wierze na tery-
toriach palestyńskich. Jestem wdzięczny patriarsze Fouadowi Twa-
lowi za wyrażenie waszych uczuć i serdecznie pozdrawiam braci bi-
skupów oraz wszystkich księży, zakonników i  wiernych świeckich, 
którzy każdego dnia pracują nad umacnianiem w  wierze, nadziei 
i miłości tego Kościoła lokalnego. Moje serce zwraca się w szczegól-
ności ku pielgrzymom z  rozdartej wojną Strefy Gazy. Proszę was, 
przekażcie waszym rodzinom i wspólnotom moje gorące pozdrowie-
nia oraz wyrazy ubolewania z  powodu strat, ciężkich doświadczeń 
i cierpień, jakie musieliście znosić. Bądźcie pewni mojej solidarności 

308  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009), nr 7–8, s. 34–35.



z wami w czekającym was wielkim dziele odbudowy oraz moich mo-
dlitw o szybkie zniesienie embarga.

«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką [...] dziś [...] 
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel» (Łk 2, 10–11). Orę-
dzie o przyjściu Chrystusa, przekazane z niebios głosem aniołów, na-
dal rozbrzmiewa echem w tym mieście, tak samo jak rozbrzmiewa 
w rodzinach, domach i wspólnotach na całym świecie. Oto «radość 
wielka — mówią aniołowie — która będzie udziałem całego narodu» 
(Łk 2, 10). Głosi ono, że Mesjasz, Syn Boży i Syn Dawida, narodził się 
«wam» — dla ciebie i dla mnie, dla mężczyzn i kobiet żyjących w każ-
dym czasie i miejscu. W Bożym planie Betlejem, «najmniejsze [...] 
wśród plemion judzkich» (Mi 5, 1), stało się miejscem nieśmiertelnej 
chwały, miejscem, w którym — gdy wypełnił się czas — Bóg zechciał 
stać się człowiekiem, by położyć kres długiemu panowaniu grzechu 
i śmierci, a także by dać nowe, obfite życie światu, który stał się stary, 
znużony i przygnębiony brakiem nadziei. 

Mężczyznom i kobietom wszędzie na świecie Betlejem kojarzy się 
z tym radosnym orędziem o odrodzeniu, odnowie, światłości i wol-
ności. Jednakże tutaj, pośród nas, jakże daleka od urzeczywistnienia 
wydaje się ta wspaniała obietnica! Jakże odległe wydaje się to Króle-
stwo, w którym panuje pokój, bezpieczeństwo, sprawiedliwość i pra-
wość, którego zapowiedź przez proroka Izajasza zawarta jest w pierw-
szym czytaniu (por. Iz 9, 6), a  które —  jak głosimy —  ostatecznie 
nastało wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, Mesjasza i Króla!

Od dnia swoich narodzin Jezus był «znakiem, któremu sprzeci-
wiać się będą» (por. Łk 2, 34), i jest nim nadal także dzisiaj. Pan za-
stępów, którego «pochodzenie od początku, od dni wieczności» (Mi 
5, 1), zechciał zapoczątkować swoje Królestwo przez narodzenie się 
w  tym małym miasteczku, przyjście na świat w ciszy ubogiej groty, 
w której leżał bezradnie jako dziecko w żłobie. Tu, w Betlejem, po-
śród wszelkiego rodzaju sprzeczności, kamienie nadal wykrzykują tę 
«dobrą nowinę» — orędzie odkupienia, do którego głoszenia światu 
to miasto jest powołane bardziej niż jakiekolwiek inne. Tutaj bowiem 
w sposób przekraczający wszelkie ludzkie nadzieje i oczekiwania Bóg 
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wypełnił dokładnie swoje obietnice. W narodzinach swego Syna ob-
jawił nadejście Królestwa miłości, Bożej miłości, która się zniża, by 
przynieść uzdrowienie i nas wywyższyć; miłości objawionej w upoko-
rzeniu i słabości krzyża, a jednak triumfującej w chwalebnym zmar-
twychwstaniu do nowego życia. Chrystus zaprowadził Królestwo, któ-
re nie jest z tego świata, ale może ten świat zmienić, ponieważ ma moc 
przemieniać serca, oświecać umysły i umacniać wolę. Przyjmując na-
sze ciało ze wszystkimi jego słabościami i przemieniając je mocą swe-
go Ducha, Jezus wezwał nas, byśmy dawali świadectwo o Jego zwy-
cięstwie nad grzechem i śmiercią. I do tego właśnie zobowiązuje nas 
orędzie z Betlejem: mamy być świadkami triumfu Bożej miłości nad 
nienawiścią, egoizmem, lękiem i  urazą, które upośledzają stosunki 
międzyludzkie i tworzą podziały między braćmi, tam gdzie powinni 
żyć w jedności, zniszczenie, tam gdzie ludzie powinni budować, roz-
pacz, tam gdzie powinna kwitnąć nadzieja!

«W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni» (Rz 8, 24), mówi Apo-
stoł Paweł. A jednak z pełnym realizmem stwierdza, że stworzenie na-
dal jęczy i wzdycha w bólach rodzenia, podobnie jak my, którzy już 
otrzymaliśmy pierwsze dary Ducha, cierpliwie oczekujemy wypełnie-
nia naszego zbawienia (por. Rz 8, 22–24). W dzisiejszym drugim czy-
taniu św. Paweł z faktu Wcielenia wywodzi naukę, którą można szcze-
gólnie trafnie odnieść do udręk, jakich w Betlejem doświadczacie wy, 
wybrani przez Boga. Mówi on: «Ukazała się [...] łaska Boga, który [...] 
poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i  żądz światowych, 
rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując 
błogosławionej nadziei [...] Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa» (Tt 
2, 11–13).

Czyż nie są to cnoty wymagane od mężczyzn i kobiet, którzy żyją 
w nadziei? Przede wszystkim — stałe nawracanie się do Chrystusa, 
widoczne nie tylko w naszych czynach, ale także w naszym rozumo-
waniu — w odwadze porzucenia bezowocnego i  jałowego sposobu 
myślenia, działania i reagowania. Poza tym kształtowanie ducha po-
koju opartego na sprawiedliwości, poszanowaniu praw i obowiązków 
wszystkich, a także zobowiązanie do współpracy dla wspólnego do-
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bra. Do tego jeszcze wytrwałość — wytrwałość w dobru i w odrzu-
caniu zła. Tutaj, w Betlejem, od uczniów Chrystusa wymagana jest 
szczególna wytrwałość: wytrwałość w wiernym dawaniu świadectwa 
o Bożej chwale, objawionej w tym miejscu w narodzinach Jego Syna, 
o dobrej nowinie o Jego pokoju, który zstąpił z nieba, by zamieszkać 
na ziemi.

«Nie lękajcie się!» Oto przesłanie, które Następca św. Piotra pra-
gnie przekazać wam dzisiaj, powtarzając orędzie aniołów oraz po-
uczenie pozostawione wam przez naszego umiłowanego Papieża 
Jana Pawła II w  roku Wielkiego Jubileuszu Narodzenia Chrystusa. 
Liczcie na modlitwy i solidarność waszych braci i sióstr w Kościele 
powszechnym i starajcie się poprzez konkretne inicjatywy umacniać 
waszą obecność na tej ziemi oraz stwarzać nowe możliwości tym, 
którzy skłaniają się do jej opuszczenia. Bądźcie pomostem do dia-
logu i konstruktywnej współpracy w budowaniu kultury pokoju, by 
przełamać obecny impas, spowodowany strachem, agresją i frustra-
cją. Budujcie wasze Kościoły lokalne, czyniąc z nich warsztaty dia-
logu, tolerancji i nadziei, a także solidarności i praktycznej miłości. 

Przede wszystkim bądźcie świadkami potęgi życia, nowego życia, 
które przyniósł Zmartwychwstały Chrystus — życia, które może roz-
świetlić i przemienić nawet najmroczniejsze i najbardziej beznadziej-
ne sytuacje ludzkie. Wasza ojczyzna potrzebuje nie tylko nowych 
struktur gospodarczych i  użyteczności publicznej, ale także czegoś 
ważniejszego: nowej — można by rzec — infrastruktury «duchowej», 
zdolnej zmobilizować siły wszystkich ludzi dobrej woli do działania 
w służbie oświaty, rozwoju i wspierania wspólnego dobra. Posiadacie 
zasoby ludzkie, by budować kulturę pokoju i wzajemnego poszano-
wania, która będzie gwarancją lepszej przyszłości dla waszych dzieci. 
To szlachetne dzieło czeka na was. Nie lękajcie się!

Starożytna bazylika Narodzenia, smagana wichrami historii i no-
sząca brzemię wieków, wznosi się przed nami jako świadek wiary, 
która trwa i zwycięża świat (por. 1 J 5, 4). Nikt z odwiedzających Be-
tlejem nie może nie zauważyć, że z upływem wieków wielkie drzwi 
prowadzące do domu Bożego stawały się coraz mniejsze. Módlmy się 
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dzisiaj o to, by za sprawą Bożej łaski i naszego zaangażowania drzwi, 
prowadzące do tajemnicy Bożego zamieszkania wśród ludzi, do świą-
tyni naszej komunii w Jego miłości i przedsionka świata wiecznego 
pokoju i  radości, otwierały się coraz szerzej na przyjęcie, odnowę 
i przemianę każdego ludzkiego serca. W ten sposób Betlejem nadal 
będzie rozbrzmiewać echem orędzia powierzonego pasterzom, nam 
i całej ludzkości: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój 
ludziom, w których sobie upodobał». 

Amen.”



BENEDYKT XVI

HOMILIA PODCZAS  
NIESZPORÓW  

W BAZYLICE ZWIASTOWANIA 
NAZARET – 14 maja 2009 

„Dziękujmy Bogu  
za cud Wcielenia”309 

„Bracia Biskupi, czcigodny Ojcze kustoszu, drodzy Bracia i Sio-
stry w Chrystusie!

Jestem głęboko wzruszony, że mogę być dzisiaj z wami w miejscu, 
gdzie Słowo Boże stało się Ciałem i  zamieszkało wśród nas. Jak to 
dobrze, że zgromadziliśmy się tutaj, by śpiewać wieczorną modlitwę 
Kościoła, wielbiąc Boga i dziękując Mu za cuda, które dla nas uczy-
nił! Dziękuję abpowi Sayahowi za słowa powitania, a za jego pośred-
nictwem pozdrawiam wszystkich członków wspólnoty maronickiej 
żyjącej tutaj, w Ziemi Świętej. Pozdrawiam księży, zakonników, człon-
ków ruchów kościelnych oraz osoby zaangażowane w  duszpaster-
stwo. Raz jeszcze pragnę wyrazić uznanie braciom z Kustodii za tro-
skę, z jaką na przestrzeni wielu stuleci starają się o utrzymanie miejsc 
świętych, takich jak to. Pozdrawiam byłego patriarchę łacińskiego, 

309  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009) nr 7–8, s. 41–42.
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Wielce Błogosławionego Michela Sabbaha, który przez ponad dwa-
dzieścia lat przewodził swej owczarni na tych ziemiach. Pozdrawiam 
wiernych patriarchatu łacińskiego i ich obecnego patriarchę, Wiel-
ce Błogosławionego Fouada Twala oraz członków wspólnoty grec-
komelchickiej, reprezentowanej tutaj przez abpa Eliasa Chacoura. 
W tym miejscu, gdzie sam Jezus wzrastał aż do osiągnięcia dojrzało-
ści i uczył się języka żydowskiego, pozdrawiam chrześcijan mówią-
cych po hebrajsku, którzy przypominają nam o  żydowskich korze-
niach naszej wiary. 

To, co wydarzyło się tu w Nazarecie, daleko od spojrzeń świata, 
było szczególnym działaniem Boga, potężną interwencją w dzieje, 
za której sprawą poczęło się Dziecko i przyniosło zbawienie całemu 
światu. Cud wcielenia jest dla nas nieustannym wyzwaniem, byśmy 
otwierali nasze umysły na nieograniczone możliwości przemienia-
jącej mocy Boga, Jego miłości do nas, Jego pragnienia zjednoczenia 
z nami. Tutaj odwieczny i zrodzony Syn Boży stał się człowiekiem 
i  tym samym umożliwił nam, swoim braciom i  siostrom, udział 
w Jego boskim synostwie. Ten ruch zniżenia się miłości ogałacają-
cej siebie umożliwił ruch wyniesienia, w którym także my jesteśmy 
wywyższeni do udziału w życiu samego Boga (por. Flp 2, 6–11). 

Duch, który «zstąpił na Maryję» (por. Łk 1, 35), to ten sam Duch, 
który unosił się nad wodami u początków stworzenia (por. Rdz 1, 2). 
To nam przypomina, że wcielenie było nowym aktem stwórczym. 
Gdy nasz Pan Jezus Chrystus został poczęty w dziewiczym łonie Ma-
ryi za sprawą Ducha Świętego, Bóg zjednoczył się z  naszym stwo-
rzonym człowieczeństwem, wchodząc w nową, trwałą relację z nami 
i zapoczątkowując nowe stworzenie. Opowieść o zwiastowaniu uka-
zuje nam niezwykłą delikatność Boga (por. Julianna z Norwich, Ob-
jawienia Bożej miłości, 77–99). On nie narzuca się, nie określa z góry 
roli, jaką Maryja miała odegrać w  Jego planie naszego zbawienia 
— najpierw stara się o Jej zgodę. W pierwszym stworzeniu oczywi-
ście nie było mowy, by Bóg pytał o zgodę swoje stworzenia, ale czy-
ni to w tym nowym stworzeniu. Maryja reprezentuje całą ludzkość. 
Odpowiadając na słowa anioła, mówi w imieniu nas wszystkich. Św. 



252  

Bernard opisuje, jak cały dwór niebieski niecierpliwie oczekiwał na 
Jej zgodę, dzięki której dokonało się oblubieńcze zjednoczenie Boga 
z ludzkością. Uwaga wszystkich chórów anielskich była skupiona na 
tym miejscu, gdzie odbył się dialog, który miał zapoczątkować nowy 
i definitywny rozdział historii świata. Maryja powiedziała: «Niech mi 
się stanie według słowa twego». I Słowo Boga stało się ciałem.

Rozważanie tej radosnej tajemnicy daje nam nadzieję, niezawod-
ną nadzieję, że Bóg będzie nadal interweniował w nasze dzieje, dzia-
łał z mocą stwórczą, aby osiągnąć cele, które w ludzkich rachubach 
wydają się niemożliwe. To zachęca nas do otwarcia się na przemie-
niające działanie Ducha Stworzyciela, który czyni nas nowymi, czy-
ni nas jedno z Nim i napełnia nas swoim życiem. Zachęca nas z nie-
zmierną delikatnością, byśmy zgodzili się na to, że zamieszka w nas, 
byśmy przyjęli Słowo Boże do naszych serc, dzięki czemu będziemy 
zdolni odpowiedzieć Mu z miłością i z miłością odnosić się jedni do 
drugich. 

W państwie Izrael oraz na terytoriach palestyńskich chrześcijanie 
stanowią mniejszość ludności. Być może czasami wydaje się wam, że 
wasz głos niewiele się liczy. Wielu z waszych braci chrześcijan wyemi-
growało, w nadziei, że gdzie indziej będą bezpieczniejsi i będą mie-
li lepsze perspektywy na przyszłość. Wasza sytuacja przywołuje na 
myśl tę, w jakiej żyła młoda Dziewica Maryja, prowadząca skromne 
życie w Nazarecie, dysponując niewielkimi środkami, sądząc według 
światowych kryteriów bogactwa czy wpływów. Jednak, przywołując 
słowa Maryi z Jej wspaniałego hymnu pochwalnego Magnificat, Bóg 
wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy, głodnych nasycił dobrami. Za-
czerpnijmy sił z kantyku Maryi, który za chwilę będziemy śpiewać 
w jedności z Kościołem na całym świecie! Miejcie odwagę być wier-
nymi Chrystusowi i pozostać tutaj, na ziemi, którą On uświęcił swoją 
obecnością! Tak jak Maryja macie do odegrania rolę w Bożym pla-
nie zbawienia — macie nieść Chrystusa w świat, być Jego świadkami, 
szerzyć Jego orędzie pokoju i jedności. Dlatego jest ważne, byście byli 
zjednoczeni ze sobą, tak aby Kościół w  Ziemi Świętej można było 
wyraźnie rozpoznać jako «znak i narzędzie [...] zjednoczenia z Bo-
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giem i jedności całego rodzaju ludzkiego»310. Wasza jedność w wie-
rze, nadziei i  miłości jest owocem przebywającego w  was Ducha 
Świętego, który uzdalnia was do bycia skutecznymi znakami Boże-
go pokoju, pomaga wam zaprowadzać autentyczne pojednanie mię-
dzy różnymi ludami, które uznają Abrahama za swego ojca w wierze. 
Bowiem, jak Maryja z radością głosiła w swym Magnificat, Bóg jest 
zawsze «pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom 
— Abrahamowi i jego potomstwu na wieki» (Łk 1, 54–55).

Drodzy przyjaciele w Chrystusie, bądźcie pewni, że nieustannie 
pamiętam o was w moich modlitwach, i proszę, abyście i wy modlili 
się za mnie. Zwróćmy się teraz do naszego niebieskiego Ojca, który 
w tym miejscu wejrzał na swą Służebnicę w Jej uniżeniu, i śpiewajmy 
Jego chwałę w jedności z Błogosławioną Dziewicą Maryją, ze wszyst-
kimi chórami aniołów i świętych i z całym Kościołem, w każdej czę-
ści świata.”

310  Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium…, dz. cyt., nr 1.



BENEDYKT XVI

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.  
NA ZBOCZU GÓRY PRZEPAŚCI 

NAZARET – 14 maja 2009 
„Odrzucajcie niszczycielską  

moc nienawiści”311

„Drodzy bracia i siostry!
«A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do które-

go też zostaliście wezwani w jednym Ciele» (Kol 3, 15). Tymi słowami 
Apostoła Pawła pozdrawiam was wszystkich z miłością w Panu. Cie-
szę się, że przybyłem do Nazaretu, miejsca pobłogosławionego tajem-
nicą Zwiastowania, miejsca, które oglądało Chrystusa, kiedy w ukry-
ciu wzrastał w mądrości, w latach i w łasce (por. Łk 2, 52). Dziękuję 
abpowi Eliasowi Chacourowi za uprzejme słowa powitania i  obej-
muję na znak pokoju moich braci biskupów, księży, osoby zakon-
ne i wszystkich wiernych w Galilei, którzy w różnorodności obrząd-
ków i  tradycji dają wyraz powszechności Kościoła Chrystusowego. 
W szczególny sposób pragnę podziękować tym, dzięki których pomo-
cy ta uroczystość może się odbyć, zwłaszcza tym, którzy uczestniczyli 

311  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 30 (2009) nr 7–8, s. 39–40.



  255

w zaprojektowaniu i wznoszeniu tego nowego teatru ze wspaniałą pa-
noramą miasta.

Zebraliśmy się tutaj, w rodzinnym mieście Jezusa, Maryi i Józe-
fa, by zamknąć Rok poświęcony Rodzinie, obchodzony przez Ko-
ściół w Ziemi Świętej. Na znak nadziei na przyszłość pobłogosławię 
kamień węgielny pod Międzynarodowy Ośrodek dla Rodzin, któ-
ry zostanie zbudowany w Nazarecie. Módlmy się, żeby ten ośrodek 
wspierał silne życie rodzinne w  tym regionie, by umacniał rodziny 
i  spieszył im z pomocą wszędzie, zachęcając je do wypełniania ich 
niezastąpionej misji w społeczeństwie.

Ufam, że ten etap mojej pielgrzymki zwróci uwagę całego Ko-
ścioła na to miasto, na Nazaret. Jak powiedział tutaj papież Paweł 
VI, każdy z nas musi wracać do Nazaretu, by wciąż na nowo kontem-
plować ciszę i miłość Świętej Rodziny, która jest wzorem chrześcijań-
skiego życia rodzinnego. Tutaj, patrząc na przykład Maryi, Józefa i Je-
zusa, w jeszcze pełniejszy sposób możemy docenić świętość rodziny, 
która w Bożym planie opiera się na dozgonnej wierności mężczyzny 
i kobiety, uświęconych przez małżeńskie przymierze i otwartych na 
Boży dar nowego życia. Jak bardzo ludziom naszych czasów potrzeb-
ne jest przyswojenie sobie na nowo tej podstawowej prawdy, która 
leży u podstaw społeczeństwa, i jak ważne jest świadectwo par mał-
żeńskich w perspektywie zdrowej formacji sumień i budowy cywili-
zacji miłości!

W dzisiejszym pierwszym czytaniu, zaczerpniętym z księgi Syra-
cha (Syr 3, 3–7, 14–17), Słowo Boże ukazuje rodzinę jako pierwszą 
szkołę mądrości, szkołę, w  której jej członkowie ćwiczą się w  cno-
tach prowadzących do prawdziwego szczęścia i trwałego spełnienia 
się. W Bożym planie dla rodziny miłość męża i żony wydaje owoce 
w postaci nowego życia, a na co dzień znajduje wyraz w pełnych mi-
łości wysiłkach rodziców, by zapewnić dzieciom ludzką i  duchową 
formację. W rodzinie każdy, nawet najmniejsze dziecko czy najstar-
szy krewny, jest ważny ze względu na samego siebie, a nie jako środek 
do osiągnięcia określonych celów. Dochodzimy tu do zasadniczej roli 
rodziny jako podwaliny, potrzebnej, by zbudować dobrze zorgani-
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zowane i otwarte społeczeństwo. Zaczynamy też dostrzegać, w łonie 
większej wspólnoty, jak ważne jest wywiązywanie się przez państwo 
z obowiązku wspomagania rodzin w wypełnianiu misji wychowaw-
czej, ochrony instytucji rodziny i jej niezbywalnych praw oraz zapew-
nienia wszystkim rodzinom warunków pozwalających godnie żyć 
i się rozwijać.

Pisząc do Kolosan, Apostoł Paweł instynktownie sięga po przy-
kład rodziny, kiedy chce zobrazować cnoty budujące «jedno ciało», 
którym jest Kościół. Jako «wybrańcy Boży — święci i umiłowani», je-
steśmy powołani do życia w zgodzie i pokoju z innymi ludźmi, oka-
zując przede wszystkim wyrozumiałość i  przebaczenie, z  miłością, 
która jest najwyższym spoiwem doskonałości (por. Kol 3, 12–14). Tak 
jak w związku małżeńskim miłość mężczyzny i kobiety jest tak dale-
ce wywyższona przez łaskę, że staje się udziałem w miłości Chrystusa 
i Kościoła i jej wyrazem (por. Ef 5, 32), tak samo powołaniem rodzi-
ny, opartej na tej miłości, jest bycie «kościołem domowym», miej-
scem wiary, modlitwy i  pełnej miłości troski o  prawdziwe i  trwałe 
dobro każdego z jej członków.

Gdy zastanawiamy się nad tymi rzeczami tu, w mieście Zwiasto-
wania, nasze myśli w  naturalny sposób podążają ku Maryi, «łaski 
pełnej», Matce Świętej Rodziny i naszej Matce. Nazaret przypomina 
nam, że musimy uznawać i szanować pochodzącą od Boga godność 
i specyficzną rolę, jakimi Bóg obdarzył kobiety, a także ich szczegól-
ne charyzmaty i  zdolności. Zarówno jako matki rodzin, jak przez 
pełnienie istotnej funkcji w świecie pracy i w instytucjach społecz-
nych bądź na mocy specjalnego powołania do naśladowania nasze-
go Pana przez wypełnianie ewangelicznych rad czystości, ubóstwa 
i posłuszeństwa kobiety pełnią niezastąpioną rolę w tworzeniu owej 
«ekologii społecznej»312, której tak pilnie potrzebują nasz świat i ta 
ziemia: środowiska, w którym dzieci mogą uczyć się kochać innych 
i  opiekować się nimi, uczciwego życia i  szacunku dla wszystkich, 
praktykowania cnót miłosierdzia i przebaczenia. 

312  Por. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus w setną rocznicę ency-
kliki Rerum novarum…, dz. cyt., nr 39.
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Myślimy tutaj także o św. Józefie, człowieku sprawiedliwym, któ-
rego Bóg zechciał uczynić głową rodziny. Dzięki wyrazistemu i oj-
cowskiemu przykładowi Józefa Jezus poznał cnoty pobożności, wier-
ności własnemu słowu, prawości i ciężkiej pracy. W cieśli z Nazaretu 
zobaczył, że władza w  służbie miłości daje nieskończenie bogatsze 
owoce niż władza, której celem jest dominacja. Jak bardzo nasz świat 
potrzebuje wzoru, przewodnictwa i pełnej spokoju siły takich ludzi 
jak Józef!

Kontemplując Świętą Rodzinę z Nazaretu, spoglądamy na koniec 
na małego Jezusa, który w domu Maryi i Józefa wzrastał w mądro-
ści i  rozumieniu aż do dnia, gdy rozpoczął działalność publiczną. 
Z obecnymi tu młodymi ludźmi chciałbym w tym miejscu podzie-
lić się pewną szczególną myślą: Sobór Watykański II uczy, że dzie-
ci przyczyniają się do uświęcania rodziców313. Zachęcam was, byście 
zastanowili się nad tym i naśladowali Jezusa nie tylko w okazywa-
niu rodzicom szacunku, ale także w  pomaganiu im w  pełniejszym 
odkrywaniu miłości, która nadaje naszemu życiu najgłębszy sens. 
W Świętej Rodzinie z Nazaretu dzięki Jezusowi Maryja i Józef pozna-
li wielkość miłości Boga, Jego Ojca Niebieskiego, ostatecznego źródła 
wszelkiej miłości, Ojca, od którego każdy ród w niebie i na ziemi bie-
rze swoją nazwę (por. Ef 3, 14–15). 

Drodzy przyjaciele, w kolekcie dzisiejszej Mszy św. modliliśmy 
się do Ojca: «Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowa-
li cnoty Świętej Rodziny». Zobowiążmy się tu na nowo, że będziemy 
zaczynem życia w poszanowaniu i miłości w otaczającym nas świecie. 
Ta Góra Przepaści przypomina nam, podobnie jak wielu pokoleniom 
pielgrzymów, że orędzie naszego Pana wywoływało sprzeciw i prowa-
dziło do konfliktu z tymi, którzy Go słuchali. Niestety, jak cały świat 
wie, w Nazarecie doszło w ostatnich latach do napięć, które pogor-
szyły stosunki między społecznością chrześcijańską a muzułmańską. 
Wzywam ludzi dobrej woli w  obu społecznościach do naprawienia 
wyrządzonych szkód i do pracy — w duchu wierności naszej wspól-
nej wierze w jednego Boga, Ojca rodziny ludzkiej — nad budowaniem 

313  Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes…, dz. cyt., nr 48.
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mostów i szukaniem dróg do pokojowego współistnienia. Niech każ-
dy odrzuci niszczycielską moc nienawiści i uprzedzeń, która najpierw 
zabija dusze, a potem ich ciała! 

Pozwólcie, że na zakończenie w paru słowach wyrażę wdzięczność 
i  podziw wszystkim, którzy starają się nieść Bożą miłość dzieciom 
w tym mieście i wychowywać nowe pokolenia do pokoju. Myślę tu 
o Kościołach lokalnych, dla których zwłaszcza szkoły i instytucje cha-
rytatywne są szczególną drogą do obalenia murów i które starają się 
być przestrzenią spotkania, dialogu, porozumienia i  solidarności. 
Zachęcam zaangażowanych w to księży, osoby zakonne, katechetów 
i nauczycieli, wraz z rodzicami i wszystkimi, którym drogie jest do-
bro dzieci, by wytrwale dawali świadectwo Ewangelii, ufali w zwycię-
stwo dobra i prawdy i wierzyli, że Bóg zapewni rozwój każdej inicja-
tywie, której celem jest szerzenie Królestwa świętości, solidarności, 
sprawiedliwości i pokoju. Jednocześnie wyrażam wdzięczność za so-
lidarność okazywaną wiernym w  Ziemi Świętej przez licznych na-
szych braci i  siostry na całym świecie, którzy wspierają godne po-
chwały projekty i działalność Catholic Near East Welfare Association. 

«Niech mi się stanie według słowa twego» (Łk 1, 38). Niech Matka 
Boża Zwiastowania, która odważnie przyjęła sercem tajemniczy plan 
Boży i stała się Matką wszystkich wierzących, prowadzi nas i wspie-
ra swymi modlitwami. Niech nam i naszym rodzinom wyjedna łaskę, 
jaką jest otwarcie uszu na Słowo Pana, władne nas budować (por. Dz 
20, 32), natchnąć do odważnych decyzji i prowadzić drogą pokoju!”



PAPIEŻ FRANCISZEK

PRZEMÓWIENIE PODCZAS  
NABOŻEŃSTWA  

EKUMENICZNEGO 
JEROZOLIMA. BAZYLIKA GROBU 

ŚWIĘTEGO – 25 maja 2014 
„Kamień odsunięty  

od grobu”314 

„Wasza Świątobliwość, drodzy Bracia Biskupi, drodzy Bracia 
i Siostry!

W tej bazylice, na którą każdy chrześcijanin spogląda z wielką czcią, 
osiąga swój punkt kulminacyjny pielgrzymka, którą odbywam wspól-
nie z moim umiłowanym bratem w Chrystusie, Jego Świątobliwością 
Bartłomiejem. Podążamy w  niej śladami naszych czcigodnych po-
przedników, Papieża Pawła VI i Patriarchy Atenagorasa, którzy od-
ważnie i  posłuszni Duchowi Świętemu odbyli przed pięćdziesięciu 
laty w  świętym mieście Jerozolimie historyczne spotkanie: Biskup 
Rzymu z Patriarchą Konstantynopola. Serdecznie witam was wszystkich 
tu obecnych. Bardzo dziękuję za umożliwienie przeżycia tych chwil 
zwłaszcza Wielce Błogosławionemu Teofilowi, który skierował do nas 

314  „L’Osservatore Romano. Wydanie polskie, 35 (2014), nr 6 (362), s. 17–18.
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uprzejme słowa powitania, a także Wielce Błogosławionemu Nour-
hanowi Manoogianowi i wielebnemu ojcu Pierbattiście Pizzaballi.

To, że zebraliśmy się na modlitwie, jest niezwykłą łaską. Pusty 
grób, ten nowy grób, znajdujący się w ogrodzie, gdzie Józef z Aryma-
tei nabożnie złożył ciało Jezusa, jest miejscem, z którego wychodzi 
wieść o zmartwychwstaniu: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szuka-
cie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak za-
powiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szyb-
ko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych» (Mt 28, 5–7). 
Wieść ta, potwierdzona świadectwem osób, którym ukazał się zmar-
twychwstały Pan, jest istotą orędzia chrześcijańskiego, przekazywa-
nego wiernie z pokolenia na pokolenie, jak od początku poświadcza 
Apostoł Paweł: «Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że 
Chrystus umarł — zgodnie z Pismem — za nasze grzechy, że został 
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem» 
(1 Kor 15, 3–4). Jest to fundament łączącej nas wiary, dzięki któ-
rej wspólnie wyznajemy, że Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Ojca 
i nasz jedyny Pan, był «umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, 
umarł i  pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwych-
wstał» (Symbol Apostolski). Każdy z nas, każdy ochrzczony w Chry-
stusie duchowo powstał z  tego grobu, ponieważ wszyscy w chrzcie 
zostaliśmy rzeczywiście włączeni w Pierworodnego wszelkiego stwo-
rzenia, wraz z  Nim pogrzebani, aby wraz z  Nim zmartwychwstać 
i móc postępować w nowym życiu (por. Rz 6, 4).

Przyjmijmy szczególną łaskę tej chwili. Zatrzymajmy się w poboż-
nym skupieniu przy pustym grobie, aby na nowo odkryć wielkość 
naszego chrześcijańskiego powołania: jesteśmy ludźmi zmartwych-
wstania, a nie śmierci. Nauczmy się w tym miejscu przeżywać swo-
je życie, udręki naszych Kościołów i całego świata w świetle poranka 
wielkanocnego. Każdą ranę, każde cierpienie, każdy ból wziął na swe 
barki Dobry Pasterz, który ofiarował samego siebie i przez swoją ofia-
rę otworzył nam drogę do życia wiecznego. Jego otwarte rany są jak 
szczelina, przez którą wypływa na świat strumień Jego miłosierdzia. 
Nie pozwólmy, by nam skradziono podstawę naszej nadziei, którą jest 
właśnie to: Christòs anesti! Nie pozbawiajmy świata radosnej nowiny 



  261

o zmartwychwstaniu! I nie bądźmy głusi na mocne wezwanie do jed-
ności, rozbrzmiewające właśnie z tego miejsca, w słowach Tego, któ-
ry jako Zmartwychwstały nazywa nas wszystkich «swoimi braćmi» 
(por. Mt 28, 10; J 20, 17).

Oczywiście, nie możemy zaprzeczyć, że istnieją jeszcze między 
nami, uczniami Jezusa, podziały: to święte miejsce jeszcze boleśniej 
ukazuje nam ich dramat. A  jednak pięćdziesiąt lat po uścisku tych 
dwóch czcigodnych Ojców uznajemy z  wdzięcznością i  nowym za-
dziwieniem, że dzięki impulsowi Ducha Świętego było możliwe uczy-
nienie naprawdę ważnych kroków na drodze ku jedności. Mamy 
świadomość, że pozostaje jeszcze dalsza droga do przebycia, aby osią-
gnąć tę pełnię komunii, która mogłaby się wyrazić także we wspólnym 
udziale w Uczcie eucharystycznej, czego gorąco pragniemy. Jednakże 
różnice nie powinny nas przerażać i powstrzymywać w drodze. Powin-
niśmy wierzyć, że tak jak został odsunięty kamień od grobu, podobnie 
mogą zostać usunięte także wszelkie przeszkody, które jeszcze unie-
możliwiają pełną komunię między nami. Będzie to łaska zmartwych-
wstania, której przedsmak możemy poczuć już dzisiaj. Za każdym 
razem, kiedy prosimy jedni drugich o przebaczenie grzechów popeł-
nionych wobec innych chrześcijan, i za każdym razem, kiedy mamy 
odwagę udzielić tego przebaczenia i je przyjąć, doświadczamy zmar-
twychwstania! Za każdym razem, kiedy — przezwyciężywszy dawne 
uprzedzenia — mamy odwagę rozwijać nowe relacje braterskie, wy-
znajemy, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Za każdym razem, 
kiedy myślimy o przyszłości Kościoła, mając na uwadze jego powo-
łanie do jedności, jaśnieje światło wielkanocnego poranka! W związ-
ku z tym pragnę ponowić wyrażone już przez moich poprzedników 
pragnienie podtrzymywania dialogu ze wszystkimi braćmi i siostrami 
w Chrystusie, aby wypracować taką formę sprawowania posługi wła-
ściwej Biskupowi Rzymu, która, zgodnie z jego misją, otworzyłaby się 
na nową sytuację i mogła być w aktualnym kontekście posługą miłości 
i komunii uznawaną przez wszystkich315. 

315  Por. Jan Paweł II, Encyklika Ut unum sint o działalności ekumenicznej 
(25 V 1995), nr 95–96.
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Kiedy zatrzymujemy się jako pielgrzymi w tych świętych miejscach, 
nasza modlitewna pamięć ogarnia cały region Bliskiego Wschodu, nie-
stety tak często naznaczony przemocą i konfliktami. Nie zapominaj-
my też w naszej modlitwie o wielu innych ludziach, którzy w różnych 
częściach świata cierpią z  powodu wojen, ubóstwa, głodu; a  także 
o wielu chrześcijanach prześladowanych za wiarę w zmartwychwsta-
łego Pana. Kiedy chrześcijanie różnych wyznań wspólnie cierpią, jedni 
obok drugich, i  udzielają sobie nawzajem pomocy z  braterską mi-
łością, urzeczywistnia się ekumenizm cierpienia, ekumenizm krwi, 
mający szczególną skuteczność nie tylko dla miejsc, w  których do 
tego dochodzi, ale także — na mocy świętych obcowania — dla całego 
Kościoła. Ci, którzy z nienawiści do wiary zabijają, prześladują chrze-
ścijan, nie pytają ich, czy są prawosławnymi czy katolikami: są chrze-
ścijanami. Krew chrześcijan jest taka sama.

Wasza Świątobliwość, umiłowany bracie, wszyscy drodzy bracia, 
wyzbądźmy się wahań, które odziedziczyliśmy z przeszłości, i otwórz-
my nasze serca na działanie Ducha Świętego, Ducha miłości (por. Rz 5, 
5), abyśmy podążali razem, spiesząc ku błogosławionemu dniowi na-
szej odzyskanej pełnej jedności. W tej drodze czujemy się wspierani 
modlitwą, którą sam Jezus w tym mieście w przeddzień swojej męki, 
śmierci i zmartwychwstania wznosił do Ojca za swoich uczniów, a któ-
rą niestrudzenie, z pokorą powtarzamy: «aby wszyscy stanowili jedno 
[...] by świat uwierzył» (J 17, 21). A kiedy podziały napawają nas pesy-
mizmem, odbierają nam odwagę, schrońmy się wszyscy pod płaszcz 
Najświętszej Matki Bożej. Kiedy w duszy chrześcijańskiej są duchowe 
burze, to tylko pod płaszczem Najświętszej Matki Bożej znajdziemy 
pokój. Niech Ona pomaga nam na tej drodze.”



PAPIEŻ FRANCISZEK

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.  
NA PLACU ŻŁÓBKA  

BETLEJEM – 25 maja 2014 
„Dzieciątko znakiem  
danym przez Boga”316

„«A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte 
w pieluszki i leżące w żłobie» (Łk 2, 12).

Jakże wielką łaską jest sprawowanie Eucharystii w miejscu, gdzie 
narodził się Jezus! Dziękuję Bogu i dziękuję wam, którzy przyjęliście 
mnie w czasie tej pielgrzymki: prezydentowi Mahmudowi Abbasowi 
oraz innym przedstawicielom władz; patriarsze Fouadowi Twalowi, 
innym biskupom i  ordynariuszom Ziemi Świętej, kapłanom, dziel-
nym franciszkanom, osobom konsekrowanym i  wszystkim, którzy 
starają się zachowywać żywą wiarę, nadzieję i miłość na tych teryto-
riach; przedstawicielom wiernych przybyłym ze Strefy Gazy, z Galilei, 
imigrantom z Azji i z Afryki. Dziękuję wam za przyjęcie!

Narodzone w Betlejem Dzieciątko Jezus jest znakiem danym przez 
Boga tym, którzy oczekiwali zbawienia i na zawsze pozostaje znakiem 

316  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 35 (2014), nr 6 (362), s. 10–11.
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czułości Boga i  Jego obecności w  świecie. Anioł mówi do pasterzy:  
«A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę...».

Także dzisiaj dzieci są znakiem. Znakiem nadziei, znakiem życia, 
ale także znakiem «diagnostycznym», pozwalającym zorientować się, 
jaki jest stan zdrowia rodziny, społeczeństwa, całego świata. Kiedy 
dzieci są przyjmowane, kochane, strzeżone, chronione — rodzina jest 
zdrowa, społeczeństwo staje się lepsze, świat jest bardziej ludzki. Po-
myślmy o prowadzonej przez Instytut Effatà im. Pawła VI działalno-
ści na rzecz głuchoniemych dzieci palestyńskich: jest on konkretnym 
znakiem dobroci Boga. To konkretny znak, że społeczeństwo staje 
się lepsze.

Bóg dziś powtarza także nam, mężczyznom i kobietom XXI wieku: 
«A to będzie znakiem dla was», szukajcie niemowlęcia...

Dzieciątko z Betlejem jest kruche jak wszystkie niemowlęta. Nie 
umie mówić, a przecież jest Słowem, które stało się ciałem, przyby-
ło, aby zmienić serce i życie ludzi. To Dzieciątko, jak każde dziecko, 
jest słabe i potrzebuje pomocy i ochrony. Także dzisiaj dzieci trzeba 
przyjmować i bronić, już w łonie matki.

Niestety, w tym świecie, w którym powstały najbardziej wyszuka-
ne technologie, nadal jest wiele dzieci żyjących w nieludzkich warun-
kach, na marginesie społeczeństwa, na peryferiach wielkich miast lub 
na obszarach wiejskich. Wiele dzieci nadal jest wykorzystywanych, 
maltretowanych, zniewalanych, padających ofiarą przemocy i niele-
galnego handlu. Zbyt wiele dzieci jest dziś uciekinierami, uchodźcami, 
niekiedy tonie w morzach, zwłaszcza w wodach Morza Śródziemnego. 
Tego wszystkiego wstydzimy się dziś przed Bogiem, Bogiem, który 
stał się Dzieckiem.

I zadajemy sobie pytanie: kim jesteśmy wobec Dzieciątka Jezus? 
Kim jesteśmy w obliczu dzisiejszych dzieci? Czy jesteśmy jak Maryja 
i Józef, którzy przyjęli Jezusa i zatroszczyli się o Niego z miłością ma-
cierzyńską i ojcowską? Czy jesteśmy jak Herod, który chce Go zgła-
dzić? Czy jesteśmy jak pasterze, którzy spieszą, klękają, aby oddać 
Mu cześć, i ofiarowują swoje skromne dary? Czy też jesteśmy obo-
jętni? Czy może jesteśmy ludźmi gołosłownymi i świętoszkowatymi, 
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wykorzystującymi obrazy biednych dzieci dla osiągnięcia zysku? Czy 
potrafimy być przy nich, «tracić czas» dla nich? Czy umiemy ich słu-
chać, strzec, modlić się za nie i wraz z nimi? Czy też je zaniedbujemy, 
aby zająć się naszymi sprawami?

«A to będzie znakiem dla nas: znajdziecie Niemowlę...». Może to 
dziecko płacze. Płacze, bo jest głodne, bo jest mu zimno, bo chce, 
by je wziąć na ręce... Także dzisiaj dzieci płaczą, bardzo płaczą, a ich 
płacz jest dla nas wyzwaniem. W  świecie, który każdego dnia wy-
rzuca tony żywności i leków, są dzieci płaczące na próżno z powodu 
głodu i chorób, które można z łatwością leczyć. W czasach, gdy głosi 
się ochronę nieletnich, handluje się bronią, która trafia do rąk dzie-
ci-żołnierzy; handluje się produktami wytwarzanymi przez małych 
robotników niewolników. One tłumią płacz: te dzieci tłumią płacz! 
Muszą walczyć, muszą pracować, nie wolno im płakać! Ale płaczą za 
nie matki, dzisiejsze Rachele: opłakują swoje dzieci i nie chcą utulić 
się w żalu (por. Mt 2, 18).

«A to będzie znakiem dla was»: znajdziecie Niemowlę. Dzieciątko 
Jezus, narodzone w Betlejem, każde dziecko, które rodzi się i rośnie 
w każdej części świata, jest znakiem diagnostycznym, pozwalającym 
nam sprawdzić stan zdrowia naszej rodziny, naszej wspólnoty, nasze-
go państwa. Z tej diagnozy, szczerej i uczciwej, może wyniknąć nowy 
styl życia, w którym relacje nie będą już naznaczone konfliktem, uci-
skiem, konsumpcjonizmem, ale będą relacjami braterstwa, przeba-
czenia i pojednania, wzajemnego dzielenia się i miłości.

O Maryjo, Matko Jezusa,  
Ty, która przyjęłaś, naucz nas przyjmować;  
Ty, która adorowałaś, naucz nas adorować;  
Ty, która szłaś za Nim, naucz nas iść za Nim. Amen.



PAPIEŻ FRANCISZEK

HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.  
Z ORDYNARIUSZAMI  

ZIEMI ŚWIĘTEJ. JEROZOLIMA. 
WIECZERNIK – 26 maja 2014 

„Tutaj narodził się Kościół,  
by iść”317

„Pan czyni nam wielki dar, gromadząc nas tutaj, w Wieczerniku, 
abyśmy sprawowali Eucharystię. Witając was z  braterską radością, 
pragnę skierować wyrazy serdeczności do patriarchów katolickich 
Kościołów Wschodnich, którzy w tych dniach uczestniczyli w mo-
jej pielgrzymce. Pragnę im podziękować za ich znaczącą obecność, 
którą szczególnie sobie cenię, i  zapewniam, że mają oni specjalne 
miejsce w  moim sercu i  w mojej modlitwie. Tu, gdzie Jezus spo-
żył Ostatnią Wieczerzę z apostołami; gdzie ukazał się pośród nich 
po zmartwychwstaniu; gdzie Duch Święty zstąpił z mocą na Mary-
ję i uczniów — tutaj narodził się Kościół, a narodził się, by iść. Stąd 
wyruszył, z połamanym Chlebem w rękach, ranami Jezusa w oczach 
i Duchem miłości w sercu.

317  „L’Osservatore Romano”. Wydanie polskie, 35 (2014), nr 6 (362), s. 25n.
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Zmartwychwstały Jezus, posłany przez Ojca, w Wieczerniku prze-
kazał apostołom swego Ducha i z Jego mocą posłał ich, aby odnawiali 
oblicze ziemi (por. Ps 104, 30).

Wyjście, wyruszenie nie oznacza zapominania. Kościół wychodzą-
cy strzeże pamięci o tym, co tutaj się wydarzyło; Duch Pocieszyciel 
przypomina mu każde słowo, każdy gest i objawia ich sens.

Wieczernik przypomina nam o posługiwaniu, o umyciu nóg przez 
Jezusa, czym dał przykład swoim uczniom. Obmywanie sobie nawza-
jem stóp oznacza przyjęcie się, zaakceptowanie, miłowanie się, służe-
nie sobie nawzajem. Oznacza służenie ubogim, chorym, wykluczo-
nym, tym, do których nie czuję sympatii, tym, którzy są dla mnie 
uciążliwi.

Wieczernik przypomina nam przez Eucharystię o ofierze. W każ-
dej celebracji eucharystycznej Jezus ofiaruje się Ojcu za nas, abyśmy 
także i my mogli zjednoczyć się z Nim, ofiarując Bogu nasze życie, 
naszą pracę, nasze radości i smutki..., składać wszystko w ofierze du-
chowej. 

Wieczernik przypomina nam także o przyjaźni. «Już was nie nazy-
wam sługami [...] ale nazwałem was przyjaciółmi» (J 15, 15) — powie-
dział Jezus do Dwunastu. Pan czyni nas swymi przyjaciółmi, ujawnia 
nam wolę Ojca i daje nam siebie. To jest najpiękniejsze doświadcze-
nie chrześcijanina, a zwłaszcza kapłana: stać się przyjacielem Pana Je-
zusa i odkryć w swym sercu, że On jest przyjacielem.

Wieczernik przypomina nam o  pożegnaniu Mistrza i  obietnicy 
spotkania ze swymi przyjaciółmi: «Gdy odejdę [...] przyjdę powtór-
nie i  zabiorę was do siebie, abyście i  wy byli tam, gdzie Ja jestem» 
(J 14, 3). Jezus nas nie opuszcza, nigdy nas nie porzuca, idzie przed 
nami do domu Ojca i tam pragnie zabrać nas ze sobą.

Ale Wieczernik przypomina nam również o podłości, wścibstwie 
— «Kim jest ten, kto zdradza?» — o zdradzie. Te postawy mogą być 
udziałem każdego z nas, a nie tylko i nie zawsze innych — kiedy pa-
trzymy wyniośle na brata, osądzamy go; kiedy przez nasze grzechy 
zdradzamy Jezusa.
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Wieczernik przypomina nam o dzieleniu się, braterstwie, zgodzie, 
pokoju między nami. Jak wiele miłości, jak wiele dobra wypłynęło 
z Wieczernika! Jak wiele miłosierdzia stąd wypłynęło, niczym rzeka ze 
źródła, która początkowo jest strumieniem, a następnie rozszerza się 
i staje wielka... Wszyscy święci stąd czerpali; wielka rzeka świętości 
Kościoła zawsze stąd bierze swój początek, wciąż na nowo, z Serca 
Chrystusa, z Eucharystii, z Jego Ducha Świętego.

Wreszcie Wieczernik przypomina nam o narodzinach nowej ro-
dziny, Kościoła, naszej świętej matki — Kościoła hierarchicznego, 
ustanowionego przez zmartwychwstałego Jezusa. Jest to rodzina, 
która ma Matkę, Maryję Pannę. Do tej wielkiej rodziny należą ro-
dziny chrześcijańskie i w niej znajdują światło i moc, by iść i się od-
nawiać, przez trudy i doświadczenia życia. Do tej wielkiej rodziny są 
zaproszone i powołane wszystkie dzieci Boże, z każdego ludu i języka, 
wszyscy bracia i dzieci jednego Ojca, który jest w niebie.

To jest perspektywa Wieczernika: perspektywa Zmartwychwsta-
łego i Kościoła.

Stąd bierze początek Kościół, który wyrusza, ożywiany przez 
życiodajne tchnienie Ducha. Zgromadzony na modlitwie z Matką Je-
zusa, przeżywa on zawsze na nowo oczekiwanie na ponowne zesłanie 
Ducha Świętego: Niech zstąpi Duch Twój, o Panie, i odnowi oblicze 
ziemi (por. Ps 104, 30)!”



2 NIEDZIELA WIELKANOCNA, 
CZYLI  

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Ziemia Święta, którą od wieków nawiedzają pielgrzymi z  całego 
świata, to „miejsca Boże”, przestrzenie, które Bóg wybrał, „aby na nich 
rozbić swój «namiot» między nami (por. J 1, 14; Wj 40, 34n; 1 Krl 8, 
10–13), a przez to umożliwić człowiekowi bardziej bezpośrednie spo-
tkanie z  Nim”. Nie ma wprawdzie takiego miejsca, gdzie nie moż-
na by było spotkać Boga, jednakże są takie przestrzenie, jak ziemska 
Ojczyzna Jezusa, które przechowują „znaki nadzwyczajnych zbaw-
czych interwencji Boga”. W takich „świętych przestrzeniach”, spotka-
nie z Bożą rzeczywistością może się stać „przeżyciem głębszym niż 
to, jakie dostępne jest zwykle w niezmierzonych obszarach kosmosu”. 
Pielgrzymi, udając się do Ziemi Świętej, oglądają i modlą się „w naj-
ważniejszych miejscach, które w Starym i Nowym Testamencie były 
świadkami Bożych interwencji aż po największą z nich, czyli po ta-
jemnicę Wcielenia i Paschy Chrystusa”318. Bóg w Jezusie z Nazaretu 
przyjął ludzką naturę, w tym także nieuniknioną przynależność czło-
wieka do określonego narodu i  kraju. W  Nim, Chrystusie, nowym 
Adamie, Bóg objawił w pełni człowieka samemu człowiekowi i uka-
zał mu najwyższe jego powołanie, odsłaniając to „już w samym ob-
jawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości”. Dzięki Wcieleniu Syna Bo-
żego, poznajemy w Chrystusie Boga „w Jego stosunku do człowieka, 
w Jego miłości”; przez czyny i słowa Jezusa, potwierdzone przez Jego 

318  Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu…, dz. cyt., nr 1.2.4
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śmierć i zmartwychwstanie, „niewidzialne przymioty Boga”, „stają się 
w  sposób szczególny «widzialne», nieporównanie bardziej niż po-
przez wszystkie inne dzieła. „W ten też sposób staje się w Chrystu-
sie i przez Chrystusa szczególnie «widzialny» Bóg w swoim miłosier-
dziu”; ukazuje się ten przymiot Boga, który już Stary Testament, przy 
pomocy różnych pojęć i  słów, określał jako miłosierdzie. Chrystus 
nadał tej starotestamentalnej tradycji miłosierdzia Bożego ostatecz-
ne znaczenie, nie tylko o nim nauczając poprzez porównania i przy-
powieści, ale sam stał się miłosierdziem. „Kto je widzi w Nim, kto je 
w Nim znajduje, dla tego w sposób szczególny «widzialnym» staje się 
Bóg jako Ojciec «bogaty w miłosierdzie»”319. 

Św. Jan Paweł II uczył, że objawiona w Chrystusie prawda o Bogu, 
który jest „Ojcem miłosierdzia”, pozwala nam „widzieć” Go szczegól-
nie bliskim człowiekowi, zwłaszcza temu, który cierpi lub który za-
grożony jest w swej egzystencji i ludzkiej godności. Nic zatem dziw-
nego, że w dzisiejszej sytuacji Kościoła i świata wielu ludzi, kierując 
się żywą wiarą, zwraca się do miłosierdzia Bożego. „Przynagla ich do 
tego zapewne sam Chrystus, działający przez swego Ducha w ukryciu 
ludzkich serc. Objawiona bowiem przez Niego tajemnica Boga, który 
jest «Ojcem miłosierdzia», staje się w kontekście zagrożeń człowie-
ka w naszej epoce, jakby szczególnym wezwaniem skierowanym do 
Kościoła”. Jezus całym swoim życiem i swoją działalnością objawiał, 
że w świecie, w którym żyjemy, obecna jest miłość, która zwraca się 
do człowieka i ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeń-
stwo. „Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu 
z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą historyczną 
«ludzką kondycją», która na różne sposoby ujawnia ograniczoność 
i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną. Właśnie ten spo-
sób i zakres przejawiania się miłości nazywa się w języku biblijnym 
«miłosierdziem». Chrystus więc objawia Boga, który jest Ojcem, jest 
«miłością», jak to wyrazi w swoim Liście św. Jan (1 J 4, 16); objawia 
Boga, który jest «bogaty w miłosierdzie», jak czytamy u św. Pawła 

319  Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia…, dz. cyt., nr 1.2. 
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(Ef 2, 4). Ta prawda, bardziej jeszcze niż tematem nauczania, jest rze-
czywistością uobecnianą przez Chrystusa. To uobecnianie Ojca: mi-
łości i miłosierdzia jest w świadomości samego Chrystusa podstawo-
wym dowodem Jego mesjańskiego posłannictwa”320. 

Znakiem żarliwego wołania Kościoła o miłosierdzie, którego tak 
bardzo potrzebuje człowiek i świat współczesny (choć często o tym 
nie wie), stało się ustanowienie przez Jana Pawła II, na prośbę Episko-
patu Polski, w 1995 roku, święta Miłosierdzia Bożego w drugą niedzie-
lę Wielkanocy, we wszystkich diecezjach w Polsce321. Dokument Kon-
gregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 23 stycznia 
1995 roku postanawiał:

 „W obecnych czasach, bardzo rozszerza się wśród duchowieństwa 
i wiernych w polskim narodzie zrozumienie i idące w ślad za nim na-
bożeństwo do «Miłosierdzia Bożego», czyli do «Miłosiernego Jezu-
sa». Wskazuje na to wielki postęp w odnowie życia sakramentalnego 
i coraz bardziej mnożące się dzieła miłosierdzia. Tego rodzaju poboż-
ność jakby ze swej istoty kieruje się do Boga i Pana, który «bogaty w mi-
łosierdzie» winien być wysławiany szczególnie w Misterium Paschal-
nym, gdzie Miłosierdzie Boże najdoskonalej uwidacznia się wobec 
wszystkich ludzi. Odpowiadając więc na prośby, przedłożone w  tej 
sprawie przez Kardynałów, Arcybiskupów i Biskupów Polski w liście 
z dnia 23 marca 1993 roku, Jego Świątobliwość Jan Paweł II łaskawie 
wyraził zgodę, aby w  diecezjach polskich po nazwie «II Niedziela 
Wielkanocna» dodać te słowa: «czyli Miłosierdzia Bożego». Przy tym 
zalecił, aby przy sprawowaniu liturgii tejże Niedzieli używać tekstów, 
które są na ten dzień przepisane w Mszale rzymskim i w Liturgii go-
dzin. Te zarządzenia Jego Świątobliwości odnośnie powyższego prze-
kazujemy do wiadomości i polecamy wprowadzić w życie. Bez względu 
na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia”.

W dniu kanonizacji siostry Faustyny, 30 kwietnia 2000 roku, papież 
Jan Paweł II potwierdził obchód święta Miłosierdzia Bożego w całym 

320  Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia…, dz. cyt., nr 2.3.
321  MRP, dz. cyt., s. 192n.
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Kościele w drugą niedzielę wielkanocną, na którą przypada oktawa 
Zmartwychwstania Pańskiego. Ten czas w  liturgii Kościoła najbar-
dziej wymownie ukazuje tajemnicę Bożego miłosierdzia, która doko-
nała się i najpełniej została objawiona w męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa.

Kolekta formularza drugiej niedzieli wielkanocnej Boga nazywa 
„zawsze miłosiernym”, akcentując bardzo wymownie postawę wiary 
jako fundamentu życia chrześcijańskiego. Bóg umacnia wiarę swoje-
go ludu „przez doroczną uroczystość wielkanocną”; pomnaża łaskę, 
której udzielił, a  łaską tą jest włączenie przez chrzest w  misterium 
paschalne Jezusa Chrystusa. Pomnożeniem łaski jest doroczny ob-
chód świąt paschalnych, który odnawia nasze trwanie w Chrystusie; 
pozwala głębiej zrozumieć Chrzest, przez który zostaliśmy oczysz-
czeni i doświadczyć mocy Ducha, przez którego zostaliśmy odrodze-
ni do nowego życia i odkupieni drogocenną Krwią Chrystusa (por. 
1 P 1, 19). „Umieszczenie” tej modlitwy na końcu oktawy wielkanocnej 
ma charakter dydaktyczno-pastoralny, gdyż jest przypomnieniem, 
nie tylko dla nowoochrzczonych, roli i znaczenia niedzieli jako po-
wracającego co tydzień dnia Zmartwychwstania Pańskiego. Prawda 
ta winna być ciągle obecna w życiu wiernych Kościoła, gdyż nasz Boski 
Zbawiciel, poprzez powracające co tydzień święto Paschy, ustawicz-
nie okazuje nam swoje miłosierdzie; działanie wielkanocnego – pas-
chalnego sakramentu jest ustawiczne i nieustannie trwa w naszych 
duszach (modlitwa po Komunii). Teksty tych modlitw dobrze har-
monizują z treścią czytanej w drugą niedzielę Wielkanocy Ewangelii 
(w roku A, B i C) według św. Jana (J 20, 19–31) o Tomaszu wyznającym 
wiarę w Zmartwychwstałego.

Święty Jan Paweł II podczas poświęcenia Sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach (17 VIII 2002), zawierzając 
cały świat Bożemu miłosierdziu, uzasadnił, jak bardzo tego potrze-
buje dzisiejszy świat. Na wszystkich bowiem „kontynentach z  głę-
bin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o  miłosierdzie. 
Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból 
i  śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie 
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umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i god-
ności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle 
odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnie-
nia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie 
znalazła kres w blasku prawdy”. 

Św. Jan Paweł II, w swej encyklice O Bożym Miłosierdziu, uczył że 
„Jezus Chrystus ukazał, że człowiek nie tylko doświadcza i «dostępuje» 
miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam 
«czynił» miłosierdzie drugim: « Błogosławieni miłosierni, albowiem 
oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7). Kościół znajduje w tych słowach 
wezwanie do czynu i  stara się «czynić miłosierdzie». [...] Człowiek 
dociera do miłosiernej miłości Boga, do Jego miłosierdzia o tyle, o ile 
sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości w sto-
sunku do bliźnich. Ten najistotniej ewangeliczny proces nie jest tyl-
ko jednorazowym przełomem duchowym, ale całym stylem życia, 
istotną właściwością chrześcijańskiego powołania. Polega ono na sta-
łym odkrywaniu i  wytrwałym [...] urzeczywistnianiu miłości jako 
siły jednoczącej i dźwigającej zarazem: miłości miłosiernej, która jest 
ze swojej istoty miłością twórczą. Miłość miłosierna we wzajemnych 
stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy też procesem jedno-
stronnym”322. 

Papież, zachęcając wiernych, by z całą pokorą okazywali miłosier-
dzie drugim, wzywa zarazem do stałego „oczyszczania” wszelkiego 
naszego działania i wszelkich intencji działań, „w których miłosier-
dzie bywa rozumiane i  praktykowane w  sposób jednostronny: jako 
dobro czynione drugim. Tylko wówczas bowiem jest ono naprawdę 
aktem miłości miłosiernej, gdy świadcząc je, żywimy głębokie po-
czucie, iż równocześnie go doznajemy ze strony tych, którzy je od nas 
przyjmują. Jeśli tej dwustronności, tej wzajemności brak, wówczas 
czyny nasze nie są jeszcze prawdziwymi aktami miłosierdzia. Wów-
czas nie dokonało się jeszcze w pełni to nawrócenie, którego drogę 
ukazał nam Chrystus swoim słowem i przykładem aż po krzyż; wówczas 

322  Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia…, dz. cyt., nr 14.
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też nie uczestniczymy jeszcze całkowicie we wspaniałym źródle miło-
ści miłosiernej, które zostało nam przez Niego objawione”. 

Św. Jan Paweł II – Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu:
 
Boże, Ojcze miłosierny, 
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie 
Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, 
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, 
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć 
Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali 
źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki 
i zmartwychwstania Twego Syna,
Miej miłosierdzie dla nas i całego świata! 
Amen.

Ostatnie przesłanie Jana Pawła II na uroczystość Miłosierdzia Bo-
żego 2005:

„Zbliża się Niedziela Miłosierdzia Bożego. Z  tej okazji pragnę 
przekazać moje serdeczne pozdrowienia wszystkim, którzy będą się 
gromadzić w krakowskim Sanktuarium w Łagiewnikach, aby wielbić 
Boga za jego przebaczającą miłość.

Pragnę ponownie zawierzyć tej miłości Kościół i świat, wszystkich 
ludzi na całym okręgu ziemi, a  także siebie samego w mojej słabo-
ści. Cieszę się, że w tę niedzielę rozpocznie się w Sanktuarium wieczy-
sta adoracja Najświętszego Sakramentu. Nic tak, jak eucharystyczna 
obecność Pana, nie uobecnia dzieła miłosierdzia, jakie dokonało się 
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przez Krzyż i  Zmartwychwstanie. Niech zatem ta obecność będzie 
dla wszystkich pielgrzymów źródłem mocy i nadziei.

Wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia z serca błogosławię: 
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

JAN PAWEŁ II”

*
Boże zawsze miłosierny,
Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną 
umacniasz wiarę Twojego ludu,
pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy 
głębiej pojęli,
jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy 
oczyszczeni,
jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy 
odrodzeni,
i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy 
odkupieni.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
Który z Tobą żyje i króluje 
w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków323.

323  MRP, dz. cyt., s. 192.
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